Casas Abertas
Estudos Diversos
A Igreja Indivisível
A Unidade da Igreja:
Façam todo o esforço para conservar a UNIDADE do Espírito pelo vínculo da
paz. - Ef 4.3
A igreja existe a quase 2000 mil anos, um estado infantil diante de
eternidade! Essa unidade ultrapassa duas barreiras: tempo e espaço. Unidade que
ainda não conhecemos em sua manifestação como um todo, pois o que vemos é
apenas a singeleza do que nossos olhos e mentes em sua finitude podem perceber.
Embora neste mundo haja uma diversidade orgânica na Igreja Visível, sempre
houve e ainda há uma Unidade Invisível, pelo Espírito, dos verdadeiros santos de
Deus! A Igreja Invisível como Corpo é indivisível. Não importa onde nem quando
aconteça a conversão da pessoa, quando se crê em Jesus Cristo, passa a pertencer ao
Seu Corpo. Colocar ou tirar alguém do corpo de Cristo, é obra unicamente de Deus.
Nada pode afetar esta unidade espiritual do Corpo de Cristo.
A Unidade que Paulo se refere não tem de ser criada pelo cristão, pois ela já
existe! O que podemos fazer é preservá-la para que o que se vê seja compatível com
a UNIDADE INVISÍVEL. Nada pode afetar o Corpo invisível de Cristo. O Senhor Jesus
conhece os que Lhe pertencem. 1 Coríntios 12:12,13

Nada pode justificar divisão na Igreja local.
Leia: 1 Coríntios 1:10-13
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A luta constante de Paulo era contra elementos facciosos, dissensões e
contendas ocorridas nas igrejas locais, comportamentos que não expressavam a
beleza invisível da unidade indivisível da igreja de Cristo. Assim certos
comportamentos, incompatíveis com unidade espiritual proposta por Deus, exerciam
venosa influencia, impedindo o avançar dos cristãos rumo a maturidade espiritual,
tais crentes eram infantis espiritualmente e portanto intitulados de carnais 1
Coríntios 3:3-9
Na carta aos coríntios, Paulo fala do problema da divisão que havia na igreja
local e quando a divisão existe, a disciplina deve ser aplicada; porém, toda a disciplina
na Igreja visa restaurar, “ganhar” o membro e, não, perdê-lo. A disciplina na Igreja
visa fortalecer a união e preservar a unidade e não causar divisão.
Ao lermos Filipenses 1:27 , só há uma forma digna de vivermos esse
evangelho e é juntos! Uma igreja local pressupõe uma UNIÃO que expressa UNIDADE
de Cristo. Nela, há uma diversidade incrível, mas não deve haver divisão. Lutemos
juntos pela fé!
A diversidade na Igreja:
Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo.
E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo.
E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos.
1 Coríntios 12:4-6
A diversidade que existe na Igreja não deve ser motivo para divisão.
Deus não nos designou para sermos todos iguais. A Unidade é alcançada quando
temos os mesmos propósitos!
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● Diversidade do caráter do serviço – At 6.4. Escolheram alguns que iam servir às
mesas e outros que iriam se dedicar à oração.
● Diversidade nos objetivos do ministério – Gl 2.7,8. O Senhor separou Pedro
para os judeus e Paulo e Barnabé para os gentios.
● Diversidade de dons espirituais – Rm 12.4-8; I Pe 4.10. Deus dá capacitações
diferentes aos membros da Sua Igreja.
● Diversidade de opiniões – At 15.36-41. Eles tinham opiniões diferentes mas um
não ficou contra o outro.
● Diversidade de procedimentos – Gl 2.9-14. Pedro teve uma atitude reprovada
por Paulo.
● Diversidade de estilos pessoais

Cada um de nós tem um perfil singular.
Há grande diversidade no Corpo de Cristo.
Deus mesmo planejou as nossas diferenças

Reflexão
1) Um membro só pode justificar sua saída de uma determinada igreja local
quando claramente não pode mais contribuir para a edificação desse grupo local, por
não poder declarar ou praticar as suas convicções. O critério a ser adotado não é
onde vou receber mais, mas sim, onde eu posso contribuir mais.
Ex. Jesus Cristo permaneceu com os rabinos até O expulsarem. Lutero
permaneceu na Igreja Católica até ser expulso de lá
2) Se você deseja viver em harmonia com o plano e a vontade de Deus, deve
viver apaixonado pela Sua Igreja. A falta de desejo e de ministérios pela edificação e
crescimento da Igreja de Cristo, revela falta de harmonia com Ele.
Curiosidades:
Quanto as denominações, elas surgiram por causa de certos grupos que deram
enfases diferentes:
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● Para preservação de doutrinas;
● Pontos teológicos básicos e secundários diferentes;
● Grupos étnicos, sociais, etc... com tendências semelhantes.
Na história, denominações clássicas começaram por homens que deram suas
vidas. Foram usados por Deus e deram início a grandes movimentos. O cuidado é
para que esses movimentos não se transformem numa mera organização sem visão,
tornando-se um monumento.

Em meio a tantas diferenças, ainda sim:
Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma
só esperança da vossa vocação;
Um só Senhor, uma só fé, um só batismo;
Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, e por todos e em todos
vós.
Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo.
Efésios 4:4-7
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