
Ninguém é de 
ninguém! 



Alvo da lição
O aluno será capaz de

saber advertir acerca da possibilidade da presença de espírito 
divisionista em certos membros da igreja; 
estudar sobre a importância de estar unido, para ser forte; 

sentir Sentir zelo pela igreja e por sua unidade; 
perdoar e pedir perdão, sempre que necessário para a 
manutenção da unidade da igreja; 

agir buscar nas Escrituras referenciais que conduzem à unidade; 
agir sempre em prol da unidade, nunca a favor da divisão. 



Nada dificulta mais o testemunho cristão do que
uma igreja dividida.

Introdução



I. Uma igreja dividida (1Co 1.10-17)

1. Exortação à unidade (1Co1.10) 

Se atendêssemos hoje à exortação de Paulo, porventura
não livraríamos as igrejas de tantos dissabores internos e
de tanta vergonha externa, provocados pelas divisões e
criação de partidos?



I. Uma igreja dividida (1Co 1.10-17)

2. Contendas e partidos (1Co1.11-13) 

a. Partido dos saudosistas 

b. Partido da elite intelectual 

c. Partido dos legalistas 

d. Partido dos supercrentes 



I. Uma igreja dividida (1Co 1.10-17)

3. A reprovação da existência de 

partidos (1Co 1.13-17) 

a. A integralidade de Cristo (1Co 1.13) 

b. A cruz de Cristo (1Co 1.13) 

c. O senhorio de Cristo (1Co 1.13-17) 



Aplicação para hoje

Como você coopera para a unidade de sua
igreja? Compartilhe com alguém duas
atitudes que vocês podem cultivar para
alimentar a unidade e minar as divisões em
sua igreja.



II. Causas das divisões (1Co 1.18-31)

1. Falta de percepção do poder da 
palavra da cruz (1Co 1.18-25) 

a. A sabedoria dos homens 

b. A sabedoria de Deus 



II. Causas das divisões (1Co 1.18-31)

2. Falta de compreensão acerca do 
método de Deus para salvar os 
homens (1Co 1.26-31) 

a. A sabedoria humana não salva (1Co 1.26-29) 

b. A sabedoria está em Cristo (1Co 1.30-31)  



Aplicação para hoje

Agradeça a Deus porque a salvação é obra
Dele e não de qualquer homem. Deus usa
homens para salvar outros. Pense em duas
maneiras de agradecer as pessoas que lhe
falaram de Jesus, sem perder o foco que a
glória pela sua salvação é somente de Deus.



Alguém é de alguém nas igrejas evangélicas?

1. Evitemos o culto a personalidades, porque só
contribui para a criação de partidos e para desviar
o espírito do cristão do cerne da verdade, Cristo.

2. Vigiemos para não ficarmos absorvidos por um
aspecto particular da verdade, negligenciando o
todo, que é Cristo.

Conclusão



Alguém é de alguém nas igrejas evangélicas?

3. Pensemos no que é possível fazer para que o
espírito divisionista não prevaleça nas igrejas.

4. Reconheçamos que não temos outra mensagem
para anunciar aos homens, senão “a palavra da
cruz”, mesmo que eles a considerem tola e
inconsistente. Afinal, o Cristo crucificado é a nossa
“sabedoria, e justiça, e santificação, e redenção”
(1Co 1.30).

Conclusão



ALGUÉM É DE ALGUÉM NAS IGREJAS EVANGÉLICAS?


