Neste texto Jesus ora ao Pai enfatizando um
ponto: que seus filhos sejam unidos. Por que
essa ênfase na unidade? O que a falta de
unidade provoca na ser humano?
Jesus conhecia as armas do diabo, ele já havia
tentado usa-las no deserto contra Jesus,
criando divisão entre Ele e o Pai.
Jesus sabia que quando quando a divisão, a
falta de unidade entra em um relacionamento,
um casamento, uma igreja..., o diabo alcança
sucesso porque ele consegue promover a
destruição.

QUEBRA GELO: O que é que você não gosta de
dividir com ninguém?

ESTUDO 3 – DIVISÃO
Introdução
A batalha espiritual é algo invisível, mas real.
Precisamos sempre estar alertas, para não
permitir que as sutilezas do inimigo entrem na
igreja, nas nossas vidas e venham corroer a nossa
fé. Nesta semana, vamos refletir em mais uma
das estratégias usadas pelo inimigo: A DIVISÃO

3. Leia 1 Coríntios 3:1-9
Irmãos, não lhes pude falar como a espirituais,
mas como a carnais, como a crianças em
Cristo. Dei-lhes leite, e não alimento sólido,
pois vocês não estavam em condições de
recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em
condições, porque ainda são carnais. Porque,
visto que há inveja e divisão entre vocês, não
estão sendo carnais e agindo como
mundanos? Pois quando alguém diz: “Eu sou
de Paulo”, e outro: “Eu sou de Apolo”, não
estão sendo mundanos?
Afinal de contas, quem é Apolo? Quem é
Paulo? Apenas servos por meio dos quais vocês
vieram a crer, conforme o ministério que o
Senhor atribuiu a cada um. Eu plantei, Apolo
regou, mas Deus é quem fez crescer; de modo
que nem o que planta nem o que rega são
alguma coisa, mas unicamente Deus, que
efetua o crescimento. O que planta e o que
rega têm um só propósito, e cada um será
recompensado de acordo com o seu próprio
trabalho. Pois nós somos cooperadores de
Deus; vocês são lavoura de Deus e edifício de
Deus.
Paulo trata o assunto divisão de uma forma
muito intensa no livro de 1Coríntios. De
acordo com o texto acima, quais são as
principais causas de divisão ?
O mundanismo, a carnalidade e a falta de
maturidade (infantilidade), são umas das
principais causas que alimentam a divisão.
O crente espiritual e maduro é aquele que se
deixa controlar pelo Espírito, enquanto o crente

1. Leia com o grupo:
Zacarias 3:1 "Deus me mostrou o sumo
sacerdote Josué, o qual estava diante do Anjo
do SENHOR, e Satanás estava à mão direita
dele, para se lhe opor.
Segundo este texto, qual é o papel de satanás,
e como podemos aplicar isso nos dias de hoje?
Nesta
passagem
vemos
uma
das
características mais fortes de satanás – fazer
oposição. Oposição a tudo que Deus. O
casamento é algo que Deus criou? Satanás
tentará se opor. A igreja é uma instituição de
Deus criou? Satanás tentará se opor. Numa
palavra, Satanás se opõe a nós, trabalha
contra nós, ou "nos persegue", na tentativa de
nos derrotar espiritual e moralmente.
2. Leia com o grupo: João 17: 20-23
“Minha oração não é apenas por eles. Rogo
também por aqueles que crerão em mim, por
meio da mensagem deles, para que todos
sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em
ti. Que eles também estejam em nós, para que
o mundo creia que tu me enviaste. Dei-lhes a
glória que me deste, para que eles sejam um,
assim como nós somos um: eu neles e tu em
mim. Que eles sejam levados à plena unidade,
para que o mundo saiba que tu me enviaste, e
os amaste como igualmente me amaste”.
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carnal se entrega ao controle da sua natureza
carnal.
As divisões são evitadas quando os olhos são
fixados em Deus, o único que deve ser
exaltado. Quando focamos a nossa atenção no
Senhor, o que sempre devemos fazer,
eliminamos o perigo da formação dos partidos
na igreja.
Termine lendo com o grupo Galátas 5:19-21,
mostrando como coisas como discóridia,
dissensões, faccoes, invejas são obras da carne.

lembre-se eles são três: Pai, Fiho e Espírito
Santo, mas todos trabalham em harmonia e
unidade.
Só há bencão de Deus quando se promove a
unidade. Deus não opera na divisão, somente o
diabo.
CONCLUSÃO
Lógico que só podemos ter unidade naquilo que é correto,
não podemos ser unidos ou compactuar com o que é falso
e mentiroso. Se alguém já foi instrumento de promover a
divisão, arrependa-se e caminhe debaixo da benção do
Senhor

4. Leia com o grupo Romanos 16:17 “Rogovos irmãos, que noteis bem aqueles que
provocam divisões e escândalos, em
desacordo
com
a
doutrina
que
aprendestes, afastai-vos deles.”
Qual é o conselho de Paulo quanto a nossa
forma de agir para com aqueles que
provocam divisões?
O conselho de Paulo é que nos afastemos de
tais pessoas, ou seja, não “emprestemos”
nossos ouvidos para ouvir pessoas que trazem
críticas que irão minar a unidade, que irão
corroer os valores de Deus. O diabo só tem
lugar se nós o dermos, lembre-se uma fofoca,
uma contenda, uma divisão, sempre precisará
de duas pessoas para faze-la: A que fala, e a
que escuta.

LEMBREM-SE: PRÓXIMO DOMINGO, DIA 03, festa
da multiplicação e aniversário da igreja as 18h ( e
não as 18h30) no salão social do clube dos oficiais
na Rua Ten. Julio Prado Neves 1155 ( rua do canil).
Nesse dia, não haverá culto pela manhã. Haverá
também estacionamento na Rua Mamud Rahd 973

AVISOS
•

5. Leia com o grupo: Salmos 133
Como é bom e agradável
quando os irmãos convivem em união!
É como óleo precioso
derramado sobre a cabeça,
que desce pela barba, a barba de Arão,
até a gola das suas vestes.
É como o orvalho do Hermom
quando desce sobre os montes de Sião.
Ali o Senhor concede a bênção
da vida para sempre.
Unidade é o contrário de divisão. O que é que
este salmo nos revela sobre a unidade?
A unidade é fonte de alegria, de bem estar, é
agradável. Como é bom viver em uma casa
uma igreja, uma empresa, onde há unidade. A
unidade é parte do própria natureza de Deus,
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NÃO ESQUECER DOS RELATÓRIOS DE
CÉLULA
• AGENDA:
• DIA 08/09 – ACAMPAMENTO DE
ADOLESCENTES – NEXTCAMP
• DIA 29/09 – ACAMPAMENTO DE JOVENS
– LOCOMOTIVACAMP
• DIA 03 DE SETEMBRO – 18H00 – FESTA
DE ANIVERSÁRIO DA IGREJA, E FESTA DA
MULTIPLICACAO

