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UNIDADE DA IGREJA
EFÉSIOS 4.1-6

1. Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que 
vivam de maneira digna da vocação que 
receberam.

2. Sejam completamente humildes e dóceis, e 
sejam pacientes, suportando uns aos outros 
com amor.

3. Façam todo o esforço para conservar a 
unidade do Espírito pelo vínculo da paz.

4. Há um só corpo e um só Espírito, assim 
como a esperança para a qual vocês foram 
chamados é uma só;

5. há um só Senhor, uma só fé, um só batismo,

6. um só Deus e Pai de todos, que é sobre 
todos, por meio de todos e em todos.



O QUE É A 
IGREJA?

Ekklesia

“chamados para fora”

“reunião pública ou assembleia 
regular”

“assembleia dos cidadãos de um 
determinado local”



O QUE É A IGREJA?
IGREJA LOCAL

• “Recomendo-vos a nossa irmã Febe, que 
está servindo à igreja de Cencréia”   Rm
16.1

• “à igreja de Deus que está em Corinto, aos 
santificados em Cristo Jesus, chamados para 
ser santos, com todos os que em todo lugar 
invocam o nome de nosso Senhor Jesus 
Cristo, Senhor deles e nosso”   I Co 1.2



O QUE É A IGREJA?
IGREJA UNIVERSAL

• “Mas tendes chegado ao monte Sião e à cidade do 
Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a incontáveis hostes 
de anjos, e à universal assembleia e igreja dos 
primogênitos arrolados nos céus, e a Deus, o Juiz de 
todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados”   
Hb 12.22,23

• “e entoavam novo cântico, dizendo: Digno és de tomar 
o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e 
com o teu sangue compraste para Deus os que 
procedem de toda tribo, língua, povo e nação”   
Ap 5.9



A IGREJA NÃO 
PODE SER 
CONCEBIDA 
COMO UM 
FENÔMENO 
SOCIOLÓGICO, 
MAS COMO UM 
FENÔMENO 
ESPIRITUAL

• “Pois, em um só Espírito, todos nós 
fomos batizados em um corpo, quer 
judeus, quer gregos, quer escravos, 
quer livres. E a todos nós foi dado 
beber de um só Espírito.”
I Co 12.13



A IGREJA 
COMO UM 
CORPO
UM
ORGANISMO 
VIVO

• “A igreja é a congregação viva de 
Jesus Cristo, o Senhor vivo” 
Karl Barth

• Ligação mútua – não existe vida 
cristã isolada. 
Ef 4.11-16; Gl 6.2; I Co 12.21 e 26



A IGREJA TEM A VER COM NOSSA
VOCAÇÃO DADA POR DEUS

• “Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna 
da vocação que receberam.” Efésios 4:1

• Não estamos na igreja por uma simples escolha pessoal

• Estamos na igreja por uma ação amorosa e graciosa de Deus, 
mediante a obra de Cristo

• Nossa vida tem que ser digna disto

• Por isso, não condicionamos nossa vida na igreja a nossas 
impressões, mas ao chamado do próprio Deus



HUMILDES, DÓCEIS E PACIENTES

• “Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes...” Efésios 4:2

• Sendo chamados por Deus, temos que viver na Igreja com na forma de 
Deus

Humildes

• gr tapeinophrosynēs
• Modestos
• “Nada façam por ambição 

egoísta ou por vaidade, mas 
humildemente considerem os 
outros superiores a si 
mesmos.” Fp 2.3

Dóceis

• gr prautētos
• Gentis, mansos
• “não caluniem a ninguém, 

sejam pacíficos e amáveis e 
mostrem sempre verdadeira 
mansidão para com todos os 
homens.” Tt 3:2

Pacientes

• gr makrothymias
• De longo ânimo, perseverante, 

firme
• “sendo fortalecidos com todo 

o poder, de acordo com a 
força da sua glória, para que 
tenham toda a perseverança e 
paciência com alegria,” Cl 1:11

“Portanto, como povo escolhido 
de Deus, santo e amado, revistam-
se de profunda compaixão, 
bondade, humildade, mansidão e 
paciência.” Cl 3:12



SUPORTANDO EM AMOR
CONSERVANDO A UNIDADE

• “suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço 
para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz.”  Ef
4:2,3

• “suportando” – gr anechomenoi: suportar, ter paciência, sofrer, 
admitir, persistir.

• “façam todo o esforço” – gr spoudazontes: ser diligente, 
zeloso, rápido.

• Temos a responsabilidade de manter a unidade da igreja.

• O Espírito Santo e a Paz da reconciliação de Deus são chave!



UNIDADE EM TUDO!
UM SÓ...

Corpo

• A igreja é o 
corpo de 
Cristo

• Cada crente a 
ele deve 
pertencer e 
se integrar de 
forma real, 
não apenas 
conceitual

Espírito

• O sopro, o 
respirar da 
igreja é o 
Espírito de 
Deus

• Sem seu 
mover, não há 
vida

Esperança

• Todos vivem 
o presente à 
luz da 
expectativa 
gloriosa de 
Deus para sua 
igreja, a noiva 
do Cordeiro

• As portas do 
inferno não 
prevalecerão

Senhor

• Jesus é a 
cabeça do 
corpo, o 
centro, o 
propósito

• Nenhuma 
outra 
autoridade se 
impõe sobre 
a igreja

Fé

• Cremos no 
mesmo 
Senhor 
Salvador

• Se há pontos 
de 
divergência, a 
culpa é tão 
somente 
nossa

Batismo

• Declaramos 
publicamente, 
para a igreja, 
que somos 
parte do 
corpo

• É um 
compromisso 
feito com 
testemunhas

Deus

• Pai
• Sobre todos –

Deus está 
acima de 
todos

• Por meio de 
todos – Deus 
age por meio 
da igreja

• Em todos –
Deus habita 
no corpo 
como seu 
templo

“Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança 
para a qual vocês foram chamados é uma só;
há um só Senhor, uma só fé, um só batismo,
um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de 
todos e em todos.” Ef 4:4-6



SALMO 133

1. Como é bom e agradável quando os 
irmãos convivem em união!

2. É como óleo precioso derramado 
sobre a cabeça, que desce pela barba, 
a barba de Arão, até a gola das suas 
vestes.

3. É como o orvalho do Hermom
quando desce sobre os montes de 
Sião. Ali o Senhor concede a bênção 
da vida para sempre.



PRÓXIMA AULA:
MATURIDADE CRISTÃ
Que Deus nos abençoe

Agora, no YouTube
Aula para as crianças


