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 INSTRUMENTO DO ETERNO NO UNIVERSO – II 
 A Igreja pensada por Deus desde a eternidade, cuja existência do seu vir a ser fora 
mantida oculto do entendimento dos profetas; tornada realidade através da Pessoa 
Teantrópica do Verbo Encarnado, teve seu nascimento, como presença tangível, palpável, no 
universo, no dia de Pentecostes, conforme relato de Lucas, o apóstolo, em seu livro de Atos, 
no capítulo dois. Há quem defende a tese da existência de uma ‘igreja’  no Antigo Testamento. 
Sem entrar em filigranas teológicas, pondere-se somente a impossibilidade de o ‘Corpo de 
Cristo’ – que é a igreja – ter existido antes da encarnação da Pessoa Teantrópica: poderia um 
corpo existir sem cabeça? Se a Pessoa Teantrópica, o Verbo Encarnado (não o Cristo pré-
encarnado) é o cabeça da Igreja, presença física  do corpo que é a Igreja, vir a existir antes da 
Cabeça – o Verbo Encarnado? 
 Portanto, o dia de Pentecostes, por volta do ano 29DC – levando-se em conta que o 
Verbo tenha se encarnado mais ou menos em 04AC – com margem de três a quatro anos para 
antes ou depois, foi a data do nascimento da Igreja dentro do tempo e do espaço, e também 
fora do tempo e espaço. O nascimento da Igreja foi marcado por indeléveis fenômenos que 
perturbaram e encabularam as multidões ali reunidas para a grandiosa festa judaica. Houve 
um grande ruído. Tochas ‘como que de fogo’ foram vistas, mas não eram de fogo, descerem 
sobre os discípulos; eles começaram a falar em outras línguas, isto é, nos idiomas falados pelas 
várias nações ali reunidas para festejar o dia de Pentecostes. A multidão ficou pasmada ao 
ouvir e ver aqueles rudes e iletrados homens anunciando com intrepidez, as maravilhas de 
Deus – ouvindo-os em seus próprios idiomas. 
 O nascimento, morte e ressurreição de Cristo abalaram o Céu e a Terra. O nascimento 
da Igreja abalou o mundo dos homens e o mundo das trevas. E continua abalando. A crescente 
Igreja abalou os alicerces do judaísmo e do paganismo greco-romano. O clamor do incômodo  
que a Igreja causou, se percebe no enunciado dos opositores: “E, apresentando-os aos 
magistrados, disseram: Estes homens, sendo judeus, estão perturbando muito a nossa 
cidade....Estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui.” Atos 16:20 e 17:6b. 
 A igreja existe para incomodar os acomodados sem Deus e sem igreja. A Igreja precisa 
incomodar até mesmo os acomodados dentro de suas próprias fileiras. A presença tangível de 
Deus no universo não pode se permitir permanecer imperceptível. Se o ser Igreja não afetar o 
meio onde está inserida, então é porque deixou de ser presença tangível de Deus, e se tornou 
uma mera sociedade de caráter social._2ª Edição Editada_edsonbvaleriano_02092018. 


