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A VIDA DE UNIDADE DA IGREJA

Esboço - manhã

B. A BENÇÃO DA UNIDADE

A. O PERIGO DA DIVISÃO
1. JESUS ENSINOU SOBRE ESSE PERIGO
Marcos 3.25
se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal
casa não poderá subsistir.

2. PAULO _VIVENCIOU_A DESUNIÃO
1 Coríntios 1:10
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,
sejais inteiramente unidos, na mesma disposição
mental e no mesmo parecer.

3. PESSOAS PODEM DIVIDIR_A VIDA DA
IGREJA
3 João 10
1.10 Por isso, se eu for aí, far-lhe-ei lembradas as
obras que ele pratica, proferindo contra nós
palavras maliciosas. E, não satisfeito com estas
coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como
impede os que querem recebê-los e os expulsa da
igreja.

1. DEUS PLANEJOU A UNIDADE
João 17:21
“a fim de que todos sejam um; e como és tu, ó Pai,
em mim e eu em ti, também sejam eles em nós; para
que o mundo creia que tu me enviaste.”

2. UNIDADE É UMA ORDEM
Filipenses 2:2
". . . completai a minha alegria, de modo que
penseis a mesma cousa, tenhais o mesmo amor,
sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento.

3. UNIDADE É ALGO PRÁTICO
Romanos 14:19
"Assim, pois, seguimos as cousas da paz e também
as da edificação de uns para com os outros"
Romanos 12:9-10
12.9 O amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal,
apegando-vos ao bem.
12.10 Amai-vos cordialmente uns aos outros com
amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos
outros.

4. POR TR ÁS DE TODA DIVISÃO ESTÁ

SATANÁS
Gênesis 3.5
Porque Deus sabe que no dia em que dele
comerdes se vos abrirão os olhos e, como Deus,
sereis conhecedores do bem e do mal

Colossenses 3:17
E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em
ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por
ele graças a Deus Pai.
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