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Sabemos que a Bíblia Sagrada é repleta de promessas. A 

lição de número 07 abordará uma promessa linda feita por 

Jesus a sua igreja. No livro de Mateus capítulo 16 do versículo 

13 ao 20, podemos encontrar esta promessa feita por Jesus à 

sua igreja por meio de Pedro e os discípulos. Jesus perguntou 

aos seus discípulos o que as pessoas estavam dizendo sobre 

Ele. Eles disseram que uns diziam que Ele era João Batista, 

outros Elias, outros Jeremias ou um dos profetas. Então Jesus 

os surpreendeu com a seguinte pergunta: E vocês, quem di-

zem que sou? Prontamente Pedro respondeu: Tu és o Cristo, 

o Filho do Deus vivo. A resposta de Jesus para Pedro foi uma 

promessa que alcançou sua igreja. Jesus disse: “sobre esta pe-

dra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não preva-

lecerão contra ela.” O significado desta passagem é que Cristo 

edificará sua igreja sobre o reconhecimento de que Jesus é o 

Cristo. Jesus quis dizer que a edificação da igreja está alicerça-

da na pedra viva e fundamental que Ele é. Pedro e os demais 

discípulos são o corpo da igreja. Portanto, nenhuma ferramen-

ta forjada contra a igreja, que declara que Cristo é o filho de 

Deus que tira o pecado do mundo, prevalecerá. Como igreja 

de Cristo somos um só corpo onde Ele é o cabeça, a pedra 

fundamental e o alicerce. 

Deste modo, esta promessa não se aplica aqueles que ne-

gam sua fé em Jesus, ou vivem uma vida oscilante e pecami-

nosa. Mas sim, para a igreja que permanece fiel ao evangelho 

original e que vive em comunhão com Cristo.

A igreja de Cristo
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