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A 
UNIDADE 

DA 
IGREJA



Até um cego pode ver que existe 
muita divisão religiosa.

Em quatro quarteirões ao redor de 
minha casa há cinco prédios de 

igrejas diferentes umas das 
outras.



Existe muita confusão no mundo 
religioso atualmente.

Divisões religiosas fomentam 
confusão.

Uma causa da descrença no 
mundo religioso é a divisão que 

existe.



Já ouvimos alguém dizer:

“Se a Bíblia causa tanta confusão 
e divisão então eu não quero 

seguir nenhuma religião.”

Esta reação é normal.



Só que a premissa não é verdadeira.

Não é Deus, nem a Bíblia que 
causam essa confusão religiosa.

É importante conhecer essa questão de 
unidade e divisão no mundo de Deus.



Vejamos o que a Bíblia tem a dizer 
sobre a unidade da igreja.



A 
ORAÇÃO

DE JESUS A 
FAVOR DA 
UNIDADE



João 17:20,21
E não rogo somente por estes, mas 
também por aqueles que pela tua 

palavra hão de crer em mim;
Para que todos sejam um, como tu, 
ó Pai, o és em mim, e eu em ti; que 

também eles sejam um em nós, 
para que o mundo creia que tu me 

enviaste.



João 17:20,21
E não rogo somente por estes, mas 
também por aqueles que pela tua 

palavra hão de crer em mim;

Veja bem o que Ele disse:

Primeiro Ele ora pelos apóstolos e 
depois por aqueles que viessem crer 

Nele pela pregação dos apóstolos



Abrange todo homem e toda mulher 
toda moça e todo moço, que acredita 

em Jesus.

É uma oração por todos os crentes.

João 17:21
Para que todos sejam um, como tu, ó 

Pai, o és em mim, e eu em ti; que 
também eles sejam um em nós, para 

que o mundo creia que tu me enviaste.



Este versículo mostra que a unidade 
não só é possível mas também tem 

um propósito.

A unidade dos crentes é um forte 
argumento para o mundo ateu.

para que o mundo creia que tu 
me enviaste.  Vs. 21



É muito triste que pessoas que creem 
em Cristo não conseguem ficar unidos

Como Jesus e Deus são unidos 
assim deveriam ser seus discípulos.

como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em 
ti; que também eles sejam um em nós, 

Vs. 21



De que maneira Deus e Jesus são 
unidos.

Uma vez Ele disse que ensinava 
as coisas recebidas de Deus.

Eles são unidos no mesmo desejo, 
salvar o mundo.



Deus e Jesus são unidos em amor.

Os seguidores de Jesus podem 
ser unidos em doutrina, em desejo 

e em amor.

Se todos ensinassem somente o Novo 
Testamento haveria unidade de 

doutrina.  

E isto é possível!



ENSINAMENTOS 
DE PAULO 
SOBRE A 
UNIDADE



I Coríntios 1:10-11
Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de 
nosso Senhor Jesus Cristo, que digais 

todos uma mesma coisa, e que não 
haja entre vós divisões; antes sejais 
unidos em um mesmo pensamento e 

em um mesmo parecer.
Porque a respeito de vós, irmãos meus, 
me foi comunicado pelos da família de 

Cloé que há contendas entre vós.



Paulo rogou  no nome de Jesus Cristo.

Paulo condenou não apenas a divisão mas 
mostrou a maneira de ser superada.

I Coríntios 1:10
Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de 
nosso Senhor Jesus Cristo, que digais 

todos uma mesma coisa, e que não haja 
entre vós divisões; antes sejais unidos em 
um mesmo pensamento e em um mesmo 

parecer..



Mais para baixo, em sua carta, Paulo  
ensinou que a divisão é carnal e impede o 

crescimento da igreja.

I Coríntios 3:3
Porque ainda sois carnais; pois, 

havendo entre vós inveja, contendas e 
dissensões, não sois porventura 

carnais, e não andais segundo os 
homens?



O principal argumento de Paulo a favor 
da unidade está aqui:

I Coríntios 1:13
Está Cristo dividido? foi Paulo 

crucificado por vós? ou fostes vós 
batizados em nome de Paulo?

Ele deixa claro que Jesus não está 
dividido e seus seguidores também não 

deveriam estar.



A DIVISÃO 
RELIGIOSA 

É UM 
PECADO



A divisão não é apenas um mal mas é 
também pecado.

Gálatas 5:19,20
...as obras da carne são conhecidas, e são: 

prostituição, impureza, lascívia... 
inimizades, discórdias, facções, 

dissensões, etc...

Foi classificada junto com outros 
pecados como obras da carne.



A divisão está colocada ao lado de 
prostituição, roubos.

Foi classificada junto com outros 
pecados como obras da carne.

Paulo diz que os que praticam tais 
coisas não podem ser salvos.



Não devemos promover a divisão

Romanos 2:8
Mas a indignação e a ira aos que são 
facciosos, desobedientes à verdade e 

obedientes à injustiça;

É possível que um dia tenhamos de 
responder a Deus pelo pecado da 

divisão



“Rogo que esqueçam o meu nome e 
não se chamem de luteranos mas 

cristãos.”  
(Martinho Lutero)

1529

Palavras de lideres religiosos



“Espero que o nome de Batista 
logo desapareça mas que fique o 

nome de Cristo para sempre.”  
(C.H. Spurgeon – batista)

1880



“Oxalá que todos os nomes de grupos e 
frases e expressões, não encontradas nas 
escrituras, e que dividem o mundo cristão 

sejam esquecidas”  
(John Wesley – líder metodista)

1750



Conclusão

Nós podemos combater a divisão 
estudando cuidadosamente a Bíblia.

Não aceitemos nenhum ensinamento 
religioso que não é comprovado pela 

Bíblia.



Se você verificar que qualquer 
ensinamento não está na Bíblia rejeite.

Certifique-se que aquilo que você crê é 
aquilo que a Bíblia diz e não o que 

você pensa que diz.



Que Deus nos ajude 
a promulgar a 

unidade religiosa.



"nenhuma violação de direitos autorais pretendida".
Sem fins lucrativos.


