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Lição 3: Símbolos e significados da igreja

Termos e significados usados por cristãos
Como cristãos, temos nossa cultura e vocabulário próprios. Usamos muito termos por
hábito e muitas vezes não temos realmente a
noção de seu significado e de onde surgiu.
Vejamos alguns significados e suas origens.
Já ouvimos falar muito em capeta,
usamos esse termo associado a Satanás, mas você já encontrou esse termo
na Bíblia? De onde será que ele surgiu?
Em primeiro lugar esse termo não está na
Bíblia, surgiu no tempo do Brasil Colônia,
termo que surgiu do racismo. Na época do
Brasil Colônia os negros eram responsáveis
para entregar as correspondências que chegavam para as Sinhazinhas, então, quando
os negros chegavam as Sinhazinhas diziam
“os cara preta já chegaram”. Por conta
disso toda notícia ruim que acontecia que
chegava era atribuída aos cara preta, Qualquer catástrofe, qualquer coisa ruim era
atribuída a eles e com o passar dos anos
passou de ‘cara preta’ para capeta.
E o símbolo do peixe
que muitos colam em
seus carros, você sabe
qual seu significado?
O peixe é um símbolo primitivo do Cristianismo.
No primeiro século os cristãos eram muito
perseguidos, devido a isso os cristãos eram obrigados a fazer suas reuniões escondidos, então
esse símbolo era utilizado para identificar onde
seria suas reuniões e quem era cristão
entendia a mensagem simbólica.
As primeiras letras das palavras

“Iesous Christos, Theou
Yios Soter”, que significa “Jesus Cristo,
Filho de Deus, Salvador”, correspondem à
palavra grega Ichthys (o mesmo que peixe,
em português).
A pomba é universalmente
o símbolo da paz. Como símbolo cristão, ela é o símbolo
do Espírito Santo.
As letras correspondem respectivamente à
primeira e à última letra do alfabeto grego.
Os termos alfa e ômega são usados para
descrever Deus, cujos
cristãos acreditam que
seja o princípio e fim de
todas as coisas.

O cordeiro em pé
simboliza Cristo e,
representado com uma
bandeira, significa o seu
triunfo, a ressurreição.
Enquanto isso, deitado com uma cruz e
sobre um livro - o Livro dos Sete Selos - simboliza o triunfo do Cristianismo no Julgamento Final.
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