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A madeira é formada por um material pro-
duzido a partir do tecido das plantas lenhosas 
com funções de sustentação mecânica. Este 
material, naturalmente resistente e relativa-
mente leve, é frequentemente utilizado para 
fins estruturais e de sustentação de diversos 
tipos de construções.

Você já parou para analisar quantas coisas po-
dem ser construídas através da madeira?

A madeira é a matéria prima que pode originar 
diversas e diferentes formas de produtos. Através 
da madeira é possível construir, casas, móveis e 
etc. São inúmeras as maneiras que a madeira pode 
ser utilizada. Mas, o que chama atenção não é o 
fato do multiuso da madeira para diversas finalida-
des, mas sim a preservação da sua originalidade. 
Por exemplo: utilizando como matéria prima a 
madeira, podemos criar diversas formas de mó-
veis: cama, mesa, guarda-roupas, armários, dentre 
tantos outros. Mas, mesmo moldada em diferen-

tes formas e modelos a madeira não perde sua 
essência. Ela pode virar uma mesa, cadeira, cama, 
armário, mas sempre vai continuar sendo madeira, 
ainda que com formas diferentes sua origem será 
preservada. Neste sentido, a forma não faz tanta 
diferença no tocante a essência da madeira, uma 
vez que a originalidade da matéria continua sendo 
preservada.

Assim também é a Igreja de Cristo. Sua origina-
lidade não pode ser alterada pela forma. A forma 
pode até ser um pouco diferente, mas a matéria 
prima da igreja de Cristo deverá sempre ser a 
mesma. A essência da Igreja de Cristo está funda-
mentada na Palavra de Deus, ela tem como dever 
principal cumprir suas diretrizes e mandamentos; 
ressaltando sempre que a centralidade da Igreja 
que é Jesus Cristo. Ele é o cabeça da igreja e isto é 
imutável. A Igreja de Cristo é uma só e sua essência 
deve ser preservada para o crescimento do Reino 
de Deus.
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