
O QUE É A HISTÓRIA DA IGREJA? 

 

Algumas pessoas dizem que a história da Igreja é simplesmente uma pequena parte da história do 

mundo. É verdade que a história da igreja é parte da história do mundo, mas é muito mais que 

isso.  A história da igreja é uma história sagrada. A história da igreja é a história de como Deus 

cuidou de seu povo. O povo de Deus é a igreja, e esta igreja , Deus a colocou nas mãos de Jesus 

Cristo. Portando, Cristo é o cabeça da igreja. 

 

Como o cabeça da igreja, Jesus controla tudo que acontece no mundo, e governa em benefício da 

igreja. Assim, antes de dizer que a história da igreja é uma parte da história do mundo, deve-se 

dizer ao invés disso que a história do mundo faz parte da história da igreja.  

 

O cuidado que Jesus exerce sobre seu povo, a igreja, é mostrado de muitas maneiras, sobre as 

quais podemos ver, ouvir e ler nos dias de hoje. Por exemplo, a data e o texto sobre o fundamento 

de um prédio de igreja falam do cuidado de Jesus, eles apontam para uma história, a qual pode ser 

contada por um membro mais velho daquela congregação em particular. Outros exemplos do 

cuidado de Jesus para com seu povo são o Catecismo de Heidelberg e a Confissão Belga. Estas 

duas formas de unidade, como são chamadas, são encontradas na parte de trás do Saltério 

Genebrino, e ambas têm histórias maravilhosas recontando o cuidado de Jesus para com sua igreja. 

Há muitos outros exemplos, os quais percorrem todo o caminho de volta para onde a igreja 

começou. 

 

QUANDO NASCEU A IGREJA? 

 

Até onde volta a história da igreja? Onde começa o caminho da igreja? Jesus Cristo é o cabeça da 

igreja. Ele é o pastor das ovelhas, e reúne Seu rebanho. As ovelhas são os crentes, e a igreja é o 

“aprisco”. Jesus tem ovelhas em toda parte do mundo, e tem reunido essas ovelhas desde o 

princípio dos tempos. A igreja começou com Adão e Eva. Contudo, na maioria das vezes, as 

pessoas dizem que a história da igreja começou no Pentecostes. Jesus Cristo fundou a igreja como 

a conhecemos hoje. Suas instruções aos apóstolos foram bem específicas. 

  

O livro de Atos, na Bíblia, nos conta que os apóstolos obedeceram ao mandamento de Jesus. Eles 

espalhavam o evangelho, primeiro em Jerusalém, e depois em toda parte do Império Romano. 

 

Presbíteros e diáconos foram nomeados em cada congregação, quando os apóstolos se mudaram 

para lugares diferentes. Por todos os séculos seguintes, o caminho da igreja não foi muito fácil 

(tranqüilo), muitas vezes, aqueles que escolhiam trilhar esse caminho eram mortos, porque eles 

amavam o Senhor Jesus Cristo; muitas vezes, peregrinos viajando por este caminho foram 

perseguidos, mas “as portas do inferno não prevaleceram contra ela.” (Mateus 16:18). 

 

O caminho da igreja é interessante, e até mesmo pode se dizer que é fascinante. A razão é que ele 

nos coloca em contato com pessoas vivas, que respiram. Monges, bispos, imperadores andaram 

por ele; crianças, adolescentes e adultos também seguiram este caminho. Grandes catedrais foram 

edificadas sobre ele. É um caminho que vale a pena seguir, pois o seu curso foi traçado pelo 

próprio Deus e conduz ao céu. 
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