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A Comunhão  

da Igreja  
Como devemos lidar com os conflitos e diferenças que podem surgir na Igreja? Como devem agir os 

discípulos, irmãos e líderes neste caso? E como manifestar O Reino dos Céus tendo Paz uns com os outros?  

 

PARTE 1 
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A Comunhão da Igreja 

Texto Base: Efésios 4:1-6  

(Leia em sua Bíblia e Comente) 

 

Shalom, o estudo bíblico e devocional desta semana, trata de uma questão muito 

interessante, que é sobre relacionamento e comunhão no corpo de Cristo, veremos 

o que a bíblia nos ensina sobre essa temática, e o porquê de se manter uma 

comunhão que visa a paz uns com os outros, lembre-se o que nosso SENHOR nos 

ensinou: “Bem aventurados os Pacificadores, pois serão chamados filhos de D’us. O 

Apóstolo Paulo, reforça essa perspectiva em suas cartas pastorais, nos ensinando 

que é na comunhão que os crentes mais perdem as batalhas espirituais, se fizermos 

uma consulta com qualquer crente de variadas Igrejas, perceberemos que muitos 

que pensaram em deixar sua Igreja, foram por conta de relacionamentos. 

Percebemos que em algum nível, todos temos dificuldades para nos relacionar e lidar 

com certas situações e pessoas, todos nós precisamos aprender diariamente a ter 

uma paz verdadeira em nossos corações em relação aos nossos irmãos, vivendo e 

praticando o perdão. Como devemos lidar com os conflitos e diferenças que podem 

surgir na Igreja? Como devem agir os discípulos, irmãos e líderes neste caso? E como 

manifestar O Reino dos Céus tendo Paz uns com os outros? Tentaremos 

contextualizar essa questão, neste estudo... vejamos uns dos principais problemas 

que afetam diretamente a comunhão entre o corpo de Cristo.  

 

A Dissensão tem sido um dos piores venenos que Satanás tem disseminado no meio 

da Igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 

 

Significado de Dissensão - Qualidade daquilo que diverge, discorda, depara. 

Divergência de opiniões, de interesses, de sentimentos: a separação foi causada 

por dissensões irreconciliáveis. Etimologia (origem da palavra dissensão). 

Do latim dissensione, "discordância, divergência". As dissensões ou divisões são obra 

da carne (Gálatas 5.20). A palavra dissensão significa comportamento adverso, estar 

à parte e não querer se unir. 
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Vejamos o que a dissenção causa: 

  

 A dissensão espalha ódio, rancor, falta de perdão, desunião e divisão na Igreja; 

 A dissensão cria facções cria partidos, facções, guetos e desarmonia na 

comunhão da Igreja; 

 Com a dissensão os discípulos, crentes, irmãos e demais líderes não respeitam a 

autoridade pastoral da Igreja e passam a desmoralizar a liderança; 

 Deus abomina a dissensão porque ela foi o motivo de Satanás Ter disseminado 

o pecado nas regiões celestiais. 

 

O que a dissensão causa? e cite exemplos de dissensões... 

 

1. Os causadores das dissensões 

 

 Cultura da maledicência, da crítica e da murmuração; 

 Pessoas mal amadas que trazem problemas para dentro da Igreja não para 

serem curadas e pedir ajuda para resolver, mas para descontar nos outros; 

 Pessoas mal educadas que ainda não foram devidamente regeneradas do 

velho homem; 

 Pessoas com temperamento neurótico, problemáticas e que precisam de cura 

interior e que muitas vezes não querem receber mudança; 

 Pessoas que preferem ser joios de Satanás que foram plantadas no meio do 

trigo para atrapalhar o avanço da obra de Deus; 

 São frutos de crentes carnais, que vivem como pedras de tropeço no meio 

do povo de D’us. 

 

Comente sobre os causadores de dissensões.  

 

2. Um dos aspectos mais saudáveis e terapêutico na Igreja é a união fraternal entre 

os irmãos 

 Salmos 133:1 “Oh! quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em 

união”. 
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Se analisarmos pela perspectiva do SENHOR, Ele é um D’us de Paz, e o maior 

desejo de D’us é formar uma família que agrada O Seu Coração, irmãos que se 

respeitam, oram uns pelos outros, e mesmo quando surgem os conflitos, o perdão e 

a misericórdia manifestam-se com prontidão.  

 

3. A Bíblia exorta os crentes a não entrarem no jogo satânico da dissensão 

 

Nossos maiores inimigos contra o viver em união, são: A carne, o mundo e satanás, 

o nosso adversário. Essa é a nossa batalha espiritual diária, começa no acordar e 

continuar ao irmos dormir, ou seja, não há trégua. O diabo cria circunstâncias para 

que entremos no jogo dele, ele sabe que é muitas vezes na comunhão que perdemos 

as batalhas espirituais,  

 

Vejamos alguns versículos importantes que nos alertam contra os jogos do maligno:  

  

 Provérbios 3:30 Não contendas com um homem por qualquer que seja o motivo; 

 Gálatas 5:20 Mas os frutos da carne são idolatrias, feitiçaria, inimizades, contendas, 

dissensões e partidos. 

 II Coríntios 12:20 Temo que quando vos encontrar estejais em contendas, iras, 

porfias, detrações, mexericos, orgulhos e tumultos. 

 Prov. 20:3 – Honroso para o homem é desviar-se de contendas, mas todo o 

insensato se mete em rixas; 

 Filipenses 2:3 Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade 

considerando cada um os outros superiores a si mesmo; 

 Romanos 13:13 Andemos honestamente como de dia, não em glutonarias e 

bebedeiras, não em impudicícias e dissoluções, não em contendas e invejas; 

 II Timóteo 2:14 Dá testemunho solene a todos perante Deus, para que evitem 

contendas de palavras que para nada aproveita, exceto para a subversão dos 

ouvintes. 

Responda 

1. Comente qual dos versículos acima mais lhe chamou a atenção? E Por que? 

2. Na sua opinião, a dissensão tem alguma coisa haver com nosso orgulho?  
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3. Na sua opinião qual a importância da humildade para lidar com a dissensão? 

Vejamos a ilustração abaixo... 

 Reflexão: Porco espinho, aprendendo a viver com os espinhos 

Você conhece a história do Porco-Espinho? Ela diz o seguinte: 

"Durante a Era Glacial, muitos animais morriam por causa do frio. 

Os porcos-espinhos, percebendo a situação, resolveram se juntar em 

grupos. Assim se agasalhavam e se protegiam mutuamente, mas os espinhos de cada 

um feriam os companheiros mais próximos, justamente os que ofereciam mais calor. 

Por isso, decidiram se afastar uns dos outros e alguns morreram 

congelados. Precisavam fazer uma escolha: aceitar os espinhos dos companheiros 

ou desaparecer da Terra. Com sabedoria, decidiram voltar e ficar juntos. 

Aprenderam, assim, a conviver com as pequenas feridas que uma relação muito 

próxima podia causar, já que o mais importante era o calor do outro. Dessa forma, 

sobreviveram".  

(Fonte:https://www.ovaledoribeira.com.br/2012/05/reflexao-porco-espinho-aprenda-viver.html) 

Realmente, conviver com outras pessoas pode-nos causar problemas, mas a Bíblia 

diz que devemos fazer tudo o e for possível para viver em paz com todos. Podemos 

alcançar isso quando: 

1) Tratar os irmãos, colegas e amigos com humildade, demonstrando amor sincero; 

2) Praticar sempre o que é bom; 

3) Sermos hospitaleiros e dividir o que possuímos e; 

4) Se alguém nos perseguir, em vês de buscar vingança, orarmos pela pessoa, 

confiando No SENHOR, que ajudará a todos. Não nos permitir "fazer justiça com as 

nossas próprias mãos" 

Por mais difícil que seja a convivência seja em casa, no trabalho ou na Igreja de 

cristo, não podemos viver isoladamente criando dissensões.  

Temos de aprender a conviver com os espinhos dos relacionamentos, e quando algo 

nos incomodar irmos até quem nos ofendeu ou causou tristeza, conversar e buscar 
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reconciliação, sabendo que com amor podemos entender melhor as pessoas e liberar 

perdão.  

Vamos perceber que quando tratamos os outros com amor e humildade somos 

também tratados da melhor forma até por pessoas com quem considerávamos 

impossível conviver. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


