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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 2 
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Continuamos o estudo desta semana com a segunda parte sobre a comunhão da 

Igreja, daremos continuidade a outros pontos importantes desta temática. 

 

4. Jesus chorou diante do quadro de grande confusão e de dissensões em 

Jerusalém, provocado pela ira dos judeus, dos zelotes, dos romanos, de grupos 

separatistas, de profanos, agressores e invasores. 

 

 Mateus 23:37 Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejas os que a 

ti são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos como a galinha 

ajunta os seus pintos debaixo de suas asas, e tu não quiseste. 

 

5. Satanás tem separado o povo de Deus através dos séculos, colocando etiquetas, 

rótulos, grupos separatistas, denominações, seitas, movimentos, teologismos, 

caçadores de seitas, dividindo Igrejas e confundindo muitos discípulos. 

 

 Os próprios cristãos se etiquetam, se rotulam de conservadores, liberais, 

ortodoxos, renovados, carismáticos, tradicionais, avivados, moderados, 

calvinistas, arminianistas, adventistas, etc. Assim esquecem da Real mensagem 

de Jesus: É chegado o Reino de Deus sobre Vós. (Marcos 1:15), O Reino não é 

determinado pelos rótulos denominacionais, nem teológicos, mas pelos 

princípios do Reino dos Céus, O Amor, A Unidade, A Fé a Comunhão Saudável.   

 A interminável guerra entre católicos e protestantes na Irlanda do Norte, é um 

exemplo de que muitos cristãos não tem vivido a Paz de uns com os outros.  

 

Não queremos aqui ignorar a importância doutrinária, JAMAIS! haja vista que ela é 

fundamental para as verdades bíblicas e da comunhão local de cada denominação, 

muito menos ignorar a ortodoxia Cristã, pois ela é universal, e é a raiz da construção 

do Cristianismo. A ortodoxia, são doutrinas fundamentais do Cristianismo, como: A 

Vida Eterna, Santificação, Ressurreição, a Intercessão de Cristo Junto ao Pai, 

Batismo nas águas, Batismo no Espírito Santo entre outras.  

Portanto, podemos dizer que a Ortodoxia, que são as doutrinas fundamentais, elas 

são UNIVERSAIS, e as Doutrinas das Denominações, são locais. Desde que as 
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doutrinas tenham hermenêutica e exegética concordâncias, e que não exclua a 

ortodoxia, nem gerem distorções do texto sagrado, elas podem ser aceitáveis e 

praticadas na vida da Igreja local. Deste modo, o que queremos frisar com esse 

tópico é que, independente das variadas denominações e doutrinas, devemos presar 

pela boa convivência entre irmãos, mesmo que em alguns momentos hajam 

diferenças doutrinarias sobre certos pontos de vista de interpretação, pois sempre de 

algum modo teremos opiniões diferentes, em certos momentos, e sobre certas 

passagens Bíblicas, porém, isso não deve ser motivos de dissensões e separatismos, 

a paz deve prevalecer.     

 

“Alguns pensam que certos dias são mais importantes do que os demais, mas outros pensam que 

todos os dias são iguais. Cada um tenha opinião bem-definida em sua própria mente. Quem 

pensa que certos dias são mais importantes faz isso para o Senhor. Quem come de tudo faz isso 

para o Senhor, porque dá graças a Deus. E quem não come de tudo é para o Senhor que não 

come e dá graças a Deus. Porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Porque, 

se vivemos, é para o Senhor que vivemos; se morremos, é para o Senhor que morremos. Quer, 

pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor”. - Romanos 14:5-8 

 

6. A unidade é uma questão fundamental para o crescimento da Igreja em nossos 

dias 

 

6.1. Um só em Cristo 

Gálatas 3:28 Dessarte não pode haver judeu nem grego, nem escravo e nem liberto, 

nem homem e nem mulher, porque vós sois um só em Cristo Jesus; 

 

6.2. Um apelo desesperado de Paulo  

 

Efésios 4:1-3 Rogo-vos eu Paulo, prisioneiro do Senhor, que andeis como é digno 

da vocação que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, procurando 

diligentemente guardar a unidade do Espírito no vínculo da paz; 
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6.3. Na Igreja de Cristo não há pentecostais e nem tradicionais, mas somos um só 

em Cristo Jesus.  

 

Efésios 4:4,5,6, Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados 

em uma só esperança da vossa vocação; há um só Senhor, uma só fé, um só 

batismo; há um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, e por todos, e em 

todos. 

 

6.4. Uma Igreja inteiramente unida  

 

I Coríntios 1:10 Rogo-vos irmãos pelo nome de Nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis 

todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, antes que sejais inteiramente 

unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. 

 

6.5. Uma vida de paz no convívio da Igreja  

 

II Cor. 13:11 Quanto ao mais irmãos, aperfeiçoai-vos, consolai-vos, sede do mesmo 

parecer. Vivei em paz, e o Deus de amor e de paz estará convosco. 

 

6.6. Devemos lutar por uma só causa  

 

Filipenses 1:27 Vivei acima de tudo de modo digno do evangelho de Cristo, para 

que, eu indo ver-vos ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estais 

firmes em só espírito, lutando junto pela fé evangélica. 

 

6.7. Jesus orou pela unidade de sua Igreja  

 

João 17:21 Afim de que todos sejam um, e como és tu, oh Pai em mim e eu em ti, 

também sejam eles um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. 
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Ilustração - O SEGREDO DO RELÓGIO 

O colégio onde eu estudava, quando era criança, costumava encerrar o ano letivo com um 
espetáculo teatral. Eu adorava aquilo, porém nunca fora convidada para participar, o que 
me trazia uma secreta mágoa. Quando fiz onze anos avisaram-me que, finalmente, ia ter um 
papel para representar. Fiquei felicíssima, mas esse estado de espírito durou pouco: 
escolheram uma colega minha para o desempenho principal. A mim coube uma ponta, de 
pouca importância. Minha decepção foi imensa. Voltei para casa em pranto. Mamãe quis 
saber o que se passava e ouviu toda a minha história, entre lágrimas e soluços. Sem nada 
dizer ela foi buscar o bonito relógio de bolso de papai e colocou-o em minhas mãos e 
perguntou: 

– O que eu coloquei em suas mãos, filha? 

– O relógio de ouro do papai, respondi.  

Em seguida, mamãe abriu a parte traseira do relógio, desvendando seu mecanismo para 
mim, e perguntou: 

– O que você está vendo aí atrás do relógio do papai? 

– Ora, mamãe, aí dentro tem um monte de rodinhas e parafusos. 

– E o que é mais importante, a parte da frente ou a parte de trás do relógio? 

– As duas – respondi prontamente. 

Mamãe me surpreendia, pois aquilo nada tinha a ver com o motivo do meu aborrecimento. 
Entretanto, calmamente ela prosseguiu: 

– Este relógio tão bonito, seria absolutamente inútil se nele faltasse qualquer parte, se tivesse 
a parte da frente sem a detrás ou a de trás sem a da frente. Mesmo a mais insignificante das 
rodinhas ou o menor dos parafusos, por mais escondido que esteja, é essencial ao seu bom 
funcionamento. 

Nós nos entrefitamos e, no seu olhar calmo e amoroso, eu compreendi tudo o que ela queria 
me dizer, sem que precisasse dizer mais nada. (Fonte: https://www.sitedopastor.com.br/o-
segredo-do-relogio/) 

Responda 

1-Explique por que a unidade é importante para a vida da Igreja? Cite um 

versículo sobre unidade e explique o versículo escolhido.  

2-Na sua opinião, o que é Unidade? Explique como você pode ter unidade com 

sua Igreja?  

3-Explique o que você entendeu sobre a ilustração, como você pode aplica-la 

em sua vida essa semana?  


