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A divisão religiosa é 
pecado porque 

desagrada a Deus.



Facções e Divisões  
são Obras da Carne. 
Galatas 5:19-21 Romanos 2:8

I Coríntios 4:6 Apocalipse 22:18-19

João 17:20-21



A Igreja Precisa 
 Evitar os Que Causam 

Divisões. 
II João 9-11 Romanos 16:17,18 

Atos 20:29-30



A Divisão Enfraquece  
o Trabalho de Cristo. 

Lucas 11:14-20



Como Evitar o 
Problema da  

Divisão. 
Tito 2:1 Tito 3:9-10 I Pedro 4:11
I Coríntios 1:10 Tiago 3:1 



Como descrita no Novo Testamento.



   FUNDADOR - Cristo

Mateus 16:18 
“Também eu te digo que tu és Pedro, 
e sobre esta pedra  edificarei a minha 
igreja,  e as portas do inferno  não 
prevalecerão contra ela. “



JERUSALEM ISAIAS 2:3 
Irão muitas nações e dirão: Vinde, e subamos 
ao monte do SENHOR e à casa do Deus de 
Jacó, para que nos ensine os seus caminhos, e 
andemos pelas suas veredas; porque de Sião 
sairá a lei,  e a palavra do SENHOR, de 
Jerusalém. 

  ONDE - Jerusalém



5 “Ora, estavam habitando em Jerusalém 
judeus, homens piedosos, vindos de todas 
as nações debaixo do céu”

Atos 2:5,47

47 “ louvando a Deus e contando com a 
simpatia de todo o povo. Enquanto isso, 
acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os 
que iam sendo salvos.”



 QUANDO - 33 d.C. 

Atos 2:-4

“ Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam 
todos reunidos no mesmo lugar; de repente, veio 
do céu um som, como de um vento impetuoso, e 
encheu toda a casa onde estavam assentados. 
E apareceram, distribuídas entre eles, línguas, 
como de fogo,  e pousou uma sobre cada um 
deles.Todos ficaram cheios do Espírito Santo e 
passaram a falar em outras línguas, segundo o 
Espírito lhes concedia que falassem.”



Igreja universal

Igreja local

“ E pôs todas as coisas debaixo dos pés e, para ser 
o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a 
qual é o seu corpo,  Efésios 1:22 

à igreja de Deus que está em Corinto, I Coríntios 1:2 
 



ORGANIZAÇÃO - 
UNIVERSAL

CABEÇA  - Cristo 



“ E pôs todas as coisas debaixo 
dos pés e, para ser o cabeça 
sobre todas as coisas, o deu à 
igreja, a qual é o seu corpo,  a 
plenitude daquele que a tudo 
enche em todas as coisas. “

Efésios 1:22



ORGANIZAÇÃO - LOCAL

Presbíteros, pastores ou bispos

                         Atos 14:23 
“E, promovendo-lhes, em cada igreja, a 
eleição de presbíteros, depois de orar com 
jejuns, os encomendaram ao Senhor em 
quem haviam crido “



Filipenses 1:1

“Paulo e Timóteo, servos de Cristo 
Jesus, a todos os santos em Cristo 
Jesus, inclusive bispos e diáconos 
que vivem em Filipos, “



                       Tito 1:5 
“Por esta causa, te deixei em Creta, 
para que pusesses em ordem as 
coisas restantes, bem como, em cada 
cidade, constituísses presbíteros, 
conforme te prescrevi: alguém que 
seja irrepreensível, marido de uma só 
mulher, que tenha filhos crentes que 
não são acusados de dissolução, nem 
são insubordinados.” 



I Timóteo 3:1-7 
Fiel é a palavra: se alguém aspira ao episcopado, 
excelente obra almeja. É necessário, portanto, que 
o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só 
mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, 
apto para ensinar; não dado ao vinho, não 
violento, porém cordato, inimigo de contendas, 
não avarento; e que governe bem a própria casa, 
criando os filhos sob disciplina, com todo o 
respeito (pois, se alguém não sabe governar a 
própria casa, como cuidará da igreja de Deus?); 
não seja neófito, para não suceder que se 
ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. 
Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom 
testemunho dos de fora, a fim de não cair no 
opróbrio e no laço do diabo.



I Timóteo 3:8-13 
Semelhantemente, quanto a diáconos, é necessário 
que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não 
inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sórdida 
ganância, conservando o mistério da fé com a 
consciência limpa. Também sejam estes 
primeiramente experimentados; e, se se mostrarem 
irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Da mesma 
sorte, quanto a mulheres, é necessário que sejam 
elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes e 
fiéis em tudo. O diácono seja marido de uma só 
mulher e governe bem seus filhos e a própria casa. 
Pois os que desempenharem bem o diaconato 
alcançam para si mesmos justa preeminência e 
muita intrepidez na fé em Cristo Jesus.

Diáconos



Membros

Atos 2:41-47 
Então, os que lhe aceitaram a palavra foram 
batizados, havendo um acréscimo naquele dia de 
quase três mil pessoas.E perseveravam na doutrina 
dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e 
nas orações... 
.. Diariamente perseveravam unânimes no templo, 
partiam pão de casa em casa e tomavam as suas 
refeições com alegria e singeleza de coração, 
louvando a Deus e contando com a simpatia de 
todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o 
Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos.



NOME DA IGREJA

NOIVA DE CRISTO

I Coríntios 11:2 
Porque zelo por vós com zelo de Deus; 
visto que vos tenho preparado para vos 
apresentar como virgem pura a um só 
esposo, que é Cristo.



IGREJA DE DEUS

I Coríntios 1:2 
à igreja de Deus que está em 
Corinto, aos santificados em 
Cristo Jesus, chamados para 
ser santos, com todos os que 
em todo lugar invocam o nome 
de nosso Senhor Jesus Cristo, 
Senhor deles e nosso:



O CORPO DE CRISTO

Col. 1:18 
Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o 
princípio, o primogênito de entre os 
mortos, para em todas as coisas ter a 
primazia



IGREJAS DE CRISTO

Mateus 16:18 
Também eu te digo que tu és Pedro, 
e sobre esta pedra edificarei a minha 
igreja, e as portas do inferno não 
prevalecerão contra ela.



Romanos 16:16 

Saudai-vos uns aos outros com 
ósculo santo. Todas as igrejas de 
Cristo vos saúdam.



NOME DOS MEMBROS

DISCIPULOS

                     João 15:8 
Nisto é glorificado meu Pai, em 
que deis muito fruto; e assim vos 
tornareis meus discípulos   



Atos 11:26 
tendo-o encontrado, levou-o para 
Antioquia. E, por todo um ano, se 
reuniram naquela igreja e ensinaram 
numerosa multidão. Em Antioquia, 
foram os discípulos, pela primeira 
vez, chamados cristãos.



SANTOS

Romanos 1:7 
A todos os amados de Deus, que estais 
em Roma, chamados para serdes santos, 
graça a vós outros e paz, da parte de 
Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus 
Cristo.

ROMA



i89.photobucket.com/albums/k202/tuga14/ROMA.jpg 

IRMÃOS

Lucas 8:21 
Ele, porém, lhes respondeu: Minha 
mãe e meus irmãos são aqueles que 
ouvem a palavra de Deus e a 
praticam.



Galatas 6:1 
Irmãos, se alguém for surpreendido 
nalguma falta, vós, que sois 
espirituais, corrigi-o com espírito 
de brandura; e guarda-te para que 
não sejas também tentado.



FILHOS

Galatas 3:26 
Pois todos vós sois filhos de Deus 
mediante a fé em Cristo Jesus;

I João 2:1 
Filhinhos meus, estas coisas vos 
escrevo para que não pequeis. Se, 
todavia, alguém pecar, temos 
Advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o 
Justo;



CRISTÃOS

Atos 11:26; 26:28 
tendo-o encontrado, levou-o para 
Antioquia. E, por todo um ano, se reuniram 
naquela igreja e ensinaram numerosa 
multidão. Em Antioquia, foram os 
discípulos, pela primeira vez, chamados 
cristãos.
Então, Agripa se dirigiu a Paulo e disse: 
Por pouco me persuades a me fazer 
cristão.



CREDO DA IGREJA

                         Mateus 16:16-18 
Respondendo Simão Pedro, disse: Tu és o 
Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, Jesus lhe 
afirmou: Bem-aventurado és, Simão Barjonas, 
porque não foi carne e sangue que to 
revelaram, mas meu Pai, que está nos céus. 
Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre 
esta pedra edificarei a minha igreja, e as 
portas do inferno não prevalecerão contra ela. 

Jesus



Mateus 10:32-33 

Portanto, todo aquele que me 
confessar diante dos homens, 
também eu o confessarei diante de 
meu Pai, que está nos céus; mas 
aquele que me negar diante dos 
homens, também eu o negarei 
diante de meu Pai, que está nos 
céus.



LEIS DA IGREJA

A palavra de Deus
II Pedro 1:20-21 

sabendo, primeiramente, isto: que 
nenhuma profecia da Escritura provém de 
particular elucidação; porque nunca 
jamais qualquer profecia foi dada por 
vontade humana; entretanto, homens 
[santos] falaram da parte de Deus, 
movidos pelo Espírito Santo.



Mateus 28:18-20 

Jesus, aproximando-se, falou-lhes, 
dizendo: Toda a autoridade me foi dada no 
céu e na terra. Ide, portanto, fazei 
discípulos de todas as nações, batizando-
os em nome do Pai, e do Filho, e do 
Espírito Santo; ensinando-os a guardar 
todas as coisas que vos tenho ordenado. 
E eis que estou convosco todos os dias 
até à consumação do século.



II Timóteo 3:16-17 

Toda a Escritura é inspirada por Deus e 
útil para o ensino, para a repreensão, 
para a correção, para a educação na 
justiça, a fim de que o homem de Deus 
seja perfeito e perfeitamente habilitado 
para toda boa obra.



CULTO

Hebreus 10:25 

Não deixemos de congregar-nos, 
como é costume de alguns; antes, 
façamos admoestações e tanto mais 
quanto vedes que o Dia se aproxima.



Cinco 
atos

Cânticos 
Col.3:16

Orações 

I Tes.5:17

Contribuição 
I Cor. 16:1-2

Ceia Atos 20:7

Ensino 

Atos 5:42



MISSÃO

Salvar almas
João 15:8,16 

Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito 
fruto; e assim vos tornareis meus discípulos.
Não fostes vós que me escolhestes a mim; 
pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e 
vos designei para que vades e deis fruto, e o 
vosso fruto permaneça; a fim de que tudo 
quanto pedirdes ao Pai em meu nome, ele vo-
lo conceda.



Mateus 28:18-20 

...Ide, portanto, fazei discípulos 
de todas as nações, batizando-
os em nome do Pai, e do Filho, e 
do Espírito Santo; ensinando-os 
a guardar todas as coisas que 
vos tenho ordenado. 



I Timóteo 4:16 
Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua 
nestes deveres; porque, fazendo assim, salvarás 
tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes.

II Timóteo 2:2 
E o que de minha parte ouviste através de muitas 
testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis 
e também idôneos para instruir a outros. 



ADVERTENCIA

Seja dedicado

Mateus 15:9-13 
E em vão me adoram, ensinando 
doutrinas que são preceitos de 
homens.
Toda planta que meu Pai celestial 
não plantou será arrancada. 



Galatas 1:6-9 
Admira-me que estejais passando 
tão depressa daquele que vos 
chamou na graça de Cristo para 
outro evangelho, o qual não é outro, 
senão que há alguns que vos 
perturbam e querem perverter o 
evangelho de Cristo. Mas, ainda que 
nós ou mesmo um anjo vindo do céu 
vos pregue evangelho que vá além 
do que vos temos pregado, seja 
anátema. 



II João 1:9 
Todo aquele que ultrapassa a 
doutrina de Cristo e nela não 
permanece não tem Deus; o que 
permanece na doutrina, esse tem 
tanto o Pai como o Filho.



Deus te abençoe.
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