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Curso: “Deixe a Bíblia Falar”

Lição: “A DIVISÃO RELIGIOSA – SUAS CAUSAS E SOLUÇÕES”
INTRODUÇÃO:
o Existem muitas religiões diferentes nos dias atuais. Há algumas centenas que não têm Jesus como guia máximo, nem como
Senhor e Salvador – a exemplo do Islamismo, Hinduísmo, Budismo e Confucionismo. Religiões consideradas não-cristãs. Estes
grupos crêem em diferentes Senhores ou divindades e possuem diferentes livros sagrados.
o O que justifica a divergência entre as religiões consideradas não-cristãs, não poderia justificar a divergência entre as
religiões consideradas cristãs. Quantos grupos existem hoje, que são diferentes em suas práticas e ensinos, que crêem em
Deus, na bíblia como Sua palavra e em Jesus como Seu Filho e Redentor da humanidade?
I. DIVISÃO NO CRISTIANISMO DESAGRADA A DEUS
A) Jesus orou por unidade – João 17:11, 20-23.
o Jesus também orou por nós (aqueles que viessem a crer no futuro), para que também fossemos unidos (v.20,21).
o Para Jesus a unidade é a condição que fará o mundo crer nEle (v.21).
o Essa unidade deve ser semelhante a que Ele tem com o Pai (v.22).
B) Unidade Cristã é um desejo e mandamento de Deus – 1 Coríntios 1:10-13.
o Deus está feliz com a situação em que se encontra o mundo religioso atual? Se estivesse, Paulo não corrigiria a igreja em
Corinto.
C) As bases divinas do cristianismo são únicas – Efésios 4:1-6.
o Corpo (igreja – Efésios 1.22,23), Espírito, Esperança, Senhor, Fé, Batismo e Deus. Quantos existem?
o Logo divisão não é aceitável.
II. ALGUMAS CAUSAS E SOLUÇÕES PARA A DIVISÃO ATUAL
A) Abandono da doutrina cristã original (Apostasia) – 1 Timóteo 4:1-5.
o Paulo contrasta o abandono da “fé” com a substituição da mesma por “ensinos de demônios” no versículo 1.
o 1 Reis 13.14-18, 19-22; Neemias 6.10-12.
B) Ensinos atraentes e que agradam os ouvintes – 2 Timóteo 4:1-4.
o Algumas pessoas se recusam a dar ouvidos a verdade – “sã doutrina” (v.3). Ouvem e aceitam apenas aquilo que lhes
agradam.
o Isaías 30.9-11; 2 Tessalonicenses 2.9-12; Números 24.13; 1 Pedro 4.11a; João 12.49,50; 1 Reis 22.7, 8,13-14; Jeremias 14.14 .
o É importante amar a verdade e comprometer-se com ela, acima de comprometer-se com uma religião ou igreja.
C) Falsos profetas e mestres – Atos 20:28-30.
o Temos uma advertência em 1 João 4.1.
D) Homens gananciosos – 2 Pedro 2:1-3.
o Isto já havia ocorrido no passado, é o que Pedro está dizendo (Ezequiel 13.2-9) e voltaria a acontecer.
E) Tradições e ensinos humanos – Marcos 7:1-13.
o Jesus disse que tais tradições eram apenas preceitos humanos e que não recomendavam o homem a Deus (v.6-8).
o É necessário ter certeza que toda a nossa crença e prática cristã estão fundamentadas na bíblia, e não em regras
ensinadas por homens.
F) As más interpretações de textos bíblicos – 2 Pedro 3:15-17.
III. RECOMENDAÇÕES DIVINAS PARA O PROBLEMA DA DIVISÃO NO CRISTIANISMO
A) “Tomem Cuidado” (ou “Acautelai-vos”) é uma das advertências bíblicas mais comuns quando o assunto é ensinamentos ou
doutrinas:
o Jesus disse isto mais de uma vez – Mateus 7.15; Mateus 16:11-12.
o Os apóstolos que ouviram isto de Jesus, também disseram várias vezes – 2 Pedro 3:17; 2 João 7-11; Atos 20:28, 31; Romanos
16.17.
B) Observar corretamente e respeitar-se a verdade na bíblia – João 17.17.
o O cristianismo verdadeiro baseia seus ensinos e práticas na doutrina de Cristo – Mateus 28.19-20 – Há uma dependência
entre o discipulado verdadeiro e o “obedecer” a doutrina de Cristo.
C) Devemos nos afastar dos que não ensinam e nem aceitam a doutrina dos apóstolos – Romanos 16:17-18.
o Deturpar a palavra de Deus é grave, e não podemos apoiar esta prática e sim reprová-la severamente.
CONCLUSÃO:
o A divisão no cristianismo precisa deixar de existir, pois desagrada a Deus.
o Devemos buscar unidade baseando-nos exclusivamente na verdade de Deus revelada em Sua Palavra.
o Faça um compromisso com Deus e sua vontade acima de qualquer igreja ou religião.
o Portanto, DEIXEMOS A BÍBLIA FALAR!

o Resumindo as exortações bíblicas:

1. TOME CUIDADO;
2. SIGA SOMENTE A BÍBLIA;
3. E AFASTE-SE DOS QUE NÃO A SEGUEM.

