
Filipenses 1.1,2 

A Estrutura de uma Igreja Bíblica 

1
    Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive 

bispos e diáconos que vivem em Filipos, 

2
    graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. 

  

 

  

Mensagem Central:   Para que um ajuntamento de pessoas seja considerado uma igreja 

bíblica é necessária a presença de alguns fatores inalienáveis. 

  

3 fatores inalienáveis da igreja bíblica 

  

1. Os crentes (1a) 

Santos – Separado para uso exclusivo. 

9
 Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de 

propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que 

vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz;
 10

 vós, sim, que, antes, não 



éreis povo, mas, agora, sois povo de Deus, que não tínheis alcançado 

misericórdia, mas, agora, alcançastes misericórdia (1Pe 2.9,10). 

Santos em Cristo Jesus – Santificados pela obra de Jesus, estando ligados a ele. 

E, assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura; as coisas antigas já 

passaram; eis que se fizeram novas (2Co 5.17). 

  

2. Os líderes (1b) 

            1Timóteo 3 

Bispos Diáconos 

1Tm 3.1
 Fiel é a palavra: se alguém 

aspira ao episcopado, excelente 

obra almeja.
 2
 É necessário, 

portanto, que o bispo seja 

irrepreensível, esposo de uma só 

mulher, temperante, sóbrio, 

modesto, hospitaleiro, apto para 

ensinar;
 3
 não dado ao vinho, não 

violento, porém cordato, inimigo de 

contendas, não avarento; 

8
 Semelhantemente, quanto a 

diáconos, é necessário que sejam 

respeitáveis, de uma só palavra, não 

inclinados a muito vinho, não 

cobiçosos de sórdida 

ganância,
9
 conservando o mistério 

da fé com a consciência limpa. 

  

 4
 e que governe bem a própria casa, 

criando os filhos sob disciplina, com 

todo o respeito
 5
 (pois, se alguém 

não sabe governar a própria casa, 

como cuidará da igreja de Deus?); 

12
 O diácono seja marido de uma só 

mulher e governe bem seus filhos e 

a própria casa. 

6
 não seja neófito, para não suceder 

que se ensoberbeça e incorra na 

condenação do diabo. 

10
 Também sejam estes 

primeiramente experimentados; e, se 

se mostrarem irrepreensíveis, 

exerçam o diaconato. 

7
 Pelo contrário, é necessário que 

ele tenha bom testemunho dos de 

fora, a fim de não cair no opróbrio e 

no laço do diabo. 

13
 Pois os que desempenharem bem 

o diaconato alcançam para si 

mesmos justa preeminência e muita 

intrepidez na fé em Cristo Jesus. 

  

3. O Senhor (2) 

Porque, onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali estou no meio deles 

(Mt 18.20). 



E eis que estou convosco todos os dias até à consumação do século (Mt 28.20b). 

 


