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A IGREJA COMO CORPO DE CRISTO
É INDIVISÍVEL
I. NA SUA COMPOSIÇÃO FINAL, NADA PODE AFETAR A IGREJA UNIVERSAL.
A Igreja como Corpo é indivisível. Corpo que ultrapassa as duas barreiras: tempo e espaço.
Em qualquer tempo ou espaço em que a pessoa se converte, ela passa a pertencer ao Corpo
de Cristo. Ninguém pode colocá-la nem tampouco tirá-la, pois é obra unicamente de Deus..
Nada pode afetar esta unidade do Corpo de Cristo. O problema do ecumenismo é tentar trazer
essa união para a terra.
Nada pode afetar o Corpo de Cristo no sentido universal (1Co 12:12-13; Rm 6:3-5). O
Senhor conhece os que lhe pertencem.
A crítica de que as denominações dividem o Corpo de Cristo é inverídica, pois, na esfera
universal, as denominações não podem dividir o Corpo de Cristo.
A exclusão de crentes pertencentes a outros grupos evangélicos é uma atitude condenável
(1 Co 12:20-26). Mas, mesmo o não reconhecimento do outro como irmão em Cristo não causa
divisão na Igreja Universal (1 Co 12:15).
II. EM CARÁTER DETERMINANTE NADA PODE JUSTIFICAR UMA DIVISÃO NA IGREJA LOCAL.
Quando Paulo fala em divisão, está se referindo a Igreja Local. Temos como exemplo a
Igreja de Corinto (1 Co 1:10-13; 3:3-9). Uma Igreja Local pressupõe uma união. Na Igreja
Local não pode haver divisão e mesmo que isso aconteça, a Igreja Universal continua
indivisível. Basicamente, as denominações não causam mal ao Corpo de Cristo, tanto no
aspecto espiritual como material. As críticas direcionadas contra as denominações vêm de
pessoas que não querem compromisso com ninguém. As denominações não foram
originadas para brigarem entre si ou serem contrárias às pessoas que pensam de outra
maneira. Mesmo a exclusão de um membro da Igreja Local não afeta a Igreja Universal;
este ato simplesmente separa aquele que não é parte do Corpo de Cristo ( “considerar
como gentil ou publicano”).
Toda a disciplina na Igreja Local é temporal, porque visa ganhar o membro, e não perdê-lo.
Neste caso, não houve divisão, mas disciplina.
III. ADMITE-SE QUE EXISTA DIVISÕES EM GRUPOS DE CRENTES PARA A REALIZAÇÃO DE OBRAS
DIFERENTES.
A. Serviço de caráter diferente – At 6:4 – a Igreja escolheu alguns irmãos que iriam servir
as mesas enquanto os apóstolos se dedicariam à palavra e oração.
B. Serviço de objetivos diferentes – Gl 2:7-8 – o Senhor separou Pedro para os judeus e
Paulo e Barnabé para os gentios.
C. Serviço em dons diferentes – Rm 12:4-8; 1 Pe 4:10 – Deus dá capacidades diferentes
para as pessoas.
D. Serviço de opiniões, critérios e métodos diferentes – At 15:36-41 – o rompimento entre
a parceira de Paulo e Barnabé acabou não sendo maléfico. Tinham opiniões diferentes,
mas não ficaram um contra o outro.
E. Procedimentos diferentes – Gl 2:9-14 – Pedro teve uma atitude reprovada por Paulo.

CONCLUSÕES:
- Só podemos justificar nossa retirada de um determinado grupo de crentes (local,
denominacional), quando o mesmo impede a enunciação e ou prática de nossas convicções,
ficando evidente que não podemos mais contribuir para a sua edificação.
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- Conselhos para quem pretendem mudar de igreja (Texto: Pr. Renato Vargens):
Ainda que saibamos que algumas migrações eclesiásticas são absolutamente legitimas, temos
que convir que boa parte destas não possuem o menor fundamento. O fato é que por
vivermos em um tempo onde as relações são ralas e superficiais, as pessoas preferem voar
como pássaros de igreja em igreja evitando relacionamentos mais íntimos e profundos do que
serem confrontadas em seu modo errado de viver.
Isto posto, resolvi escrever algumas dicas àqueles que pensam em mudar de igreja:
1) Ore.
2) Analise os seus reais motivos. O que será que está motivando a querer mudar de igreja?
3) Cuidado com as suas emoções. Não é porque você se aborreceu com alguém que deve
mudar de igreja. Aborrecimentos acontecerão em qualquer Comunidade cristã.
4) Avalie doutrinariamente a igreja que faz parte e a igreja que pretende ir. Lembre-se que
igrejas saudáveis possuem um púlpito saudável.
5) A igreja que faz parte possui um governo despótico ditatorial onde o pastor é o ungido do
Senhor e não pode ser questionado em absolutamente nada?
6) De que forma a igreja que faz parte lida com o dinheiro?
7) O que você espera de uma igreja? A pregação de todo Conselho de Deus, que lhe confronte
ajudando-o a crescer como cristão, ou a ministração de mensagens temáticas que lhe
satisfaçam os desejos de uma vida próspera e abençoada?
8) A igreja que você é membro prega "novas" revelações doutrinárias?
9) Se o motivo for razões doutrinárias, esses motivos são realmente importantes?
10) Você se sente tolhido e vítima de abuso espiritual?
11) Converse com seu pastor abertamente sobre o seu desejo e peça conselhos.
12) Ouça pessoas mais maduras e permita o benefício da dúvida.
13) Não seja precipitado. Lembre-se que a precipitação pode levá-lo a experimentar
consequências desagradabilíssimas.

