

ESBOÇOSDOESTUDOCRISTALIZAÇÃO

MensagemDez
Evitaradivisão
quesecontrapõeàunidadequeguardamos
erejeitaraapostasia
quesecontrapõeàfépelaquallutamos
Leiturabíblica:Dt12 –13;Sl133;Jo17:2123;
Ef4:36;Jd13,1921
I. DeacordocomapalavradeMoisésemDeuteronômio12e13,
devemosevitaradivisãoerejeitaraapostasia:
A. DevemospreservaraunidadesingulardopovodeDeuseafé
únicanapessoaeobraredentoradeCristo.
B. ApostasianoAntigoTestamentodenotaabandonarDeusevol
tarsedeDeusparaosídolos;noNovoTestamento,apostasiaé
heresia, denotando a negação da deidade de Cristo e não crer
queJesusCristoéDeusencarnadocomohomem–Jo1:1,14;1Jo
2:18,22;4:23.
C. Apostasia,ouheresia,insultaecausadanoàpessoadeCristo,
edivisãodestróioCorpodeCristocomoaexpressãocoletivade
Cristo; assim, apostasia e divisão danificam toda a economia
de Deus.
D. Porisso,oapóstoloPauloexortaanosafastarmosdosquecau
samdivisões(Rm16:17)eoapóstoloJoãonosordenaarejeitar
oshereges(2Jo911).
E. Assim como Moisés em Deuteronômio e os apóstolos no Novo
Testamento,devemossermuitorigorososcomadivisãoeaapos
tasia;devemospreservaraunidadesingulardopovodeDeuse
aféúnicanapessoaeobraredentorasdeCristo–Ef4:3,13.
II. Adivisãoétodoinclusiva;elaincluitodasascoisasnegati
vas,como:Satanás,opecado,omundanismo,acarne,oego,
ovelhohomemeaíndolemá–Rm16:1718;Tt3:10:
A. Nãodevemosacharqueadivisãoéisoladaenãoestárelacionada
comacarne,oegoeomundanismo–Gl5:1921;Mt16:2324;
1Jo2:1516.
B. Seformosiluminadosquantoànaturezadadivisão,veremosque
elanãoapenasestárelacionadacomtodasascoisasnegativas,
mastambémasinclui.
C. Estarnadivisãoéestarnamorte;ocristianismoestácheiode
morteetrevasporquelhefaltaaunidadegenuínaemvida.
D. Asdivisõesprovêmdeensinamentosdiferentes,ensinamentos
diferentesdaeconomiadeDeus–1Tm1:34:
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1. Oqueensinamosnãodeveseravaliadopelocertoeerrado;
deveseravaliadoporserounãodivisivo;somenteumtipode
ministérioedificaenuncadivide:Oúnicoministériodaeco
nomiadeDeus.
2. Ensinardiferentementemataaspessoas;ensinardiferente
mentederrubaoedifíciodeDeuseanulatodaaeconomiade
Deus;todosnósprecisamosperceberquemesmoumpequeno
ensinamentodiferentedestróiarestauração.
3. Aúnicamaneiradenospreservarnarestauraçãoéoúnico
ministério;sedizemosqueestamosnarestauração,masensi
namosalgotãolevianamente,mesmoquedemaneiraoculta,
quesejadiferentedaeconomiadeDeus,semeamosasemente
queproduziráumadivisão;portanto,aúnicamaneiradeser
mospreservadosnaunidadeeternaéensinarmosamesma
coisanaeconomiadeDeus.
4. Osensinamentosdiferentesdosdissidentessãoventosusados
peloinimigodeDeusparadistrairoSeupovoedesviálosda
Suaeconomia–Ef4:14.
5. Osensinamentosdivisivossãoorganizadosesistematizados
porSatanásafimdecausarumerrosérioe,assim,danificar
aunidadepráticadavidadoCorpo–v.14.
6. Os ensinamentos diferentes são a principal origem do de
clínio,degradaçãoedeterioraçãodaigreja–1Tm1:34,67;
6:35,2021.
E. Os apóstolos ensinavam a mesma coisa a todos os santos em
todos os lugares e em todas as igrejas – 1Co 4:17; 7:17; 11:16;
14:33b34:
1. Também nós devemos ensinar a mesma coisa em todas as
igrejasemtodosospaísesportodaaterra–Mt28:1920.
2. No Novo Testamento não existe a ideia de que um ensina
mentoébomparaumaigreja,masnãoparaasdemais;em
vezdisso,oNovoTestamentorevelaquetodasasigrejassão
iguaisaoreceberosensinamentos–Tt1:9.
III. A unidade genuína é uma unidade todoinclusiva e abran
gente que inclui todas as coisas positivas – Sl 23:6; 36:89;
43:34;84:18,1012;92:10;133:1,3b:
A. OSenhornosdeuaglóriaqueoPaiLhedeuparaquesejamos
umsónoPaienoFilho;issoindicaumaunidadenanatureza
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divinaenoSerDivino;aunidade,naverdade,éomesclardoDeus
Triúnoprocessadoeconsumadocomoscrentes–Jo17:2123;Ef
4:36.
B. Quandoaunidadeérestaurada,todasasriquezasespirituaise
coisaspositivassãorestauradascomela,porquetodaselasexis
temnaunidade–Ef4:3;3:8:
1. Todas as coisas relacionadas à piedade e às riquezas espi
rituais são nossas na base genuína da unidade – Dt 8:79;
12:12,2628.
2. Aunidadegenuínanãoéparcial;elaéumaunidadegrande,
completa,abrangente,umaunidadeemsuatotalidade.
C. Osalmo133faladaunidadequeincluitodososatributosevirtu
despositivos;setivemosavisãodaunidadenatotalidade,todos
osgermesdadivisãoserãomortoseseremoslibertadosdetodo
tipodedivisão.
D. Paraarestauraçãoepreservaçãodaunidadegenuínaetodoin
clusiva,devemosdestruiroslugaresaltos–1Rs11:78;12:2633;
13:3334;14:2223;15:14;22:43;2Rs12:23;14:34;15:34,3435:
1. EmSuasabedoria,DeusexigiuqueSeupovodestruíssetodos
oslugaresnosquaisasnaçõesserviamseusdeuses;estabe
lecerumlugaraltoéterumadivisão;portanto,osignificado
doslugaresaltosédivisão–Dt12:13.
2. AfimdepreservaraunidadedoSeupovo,Deusexigiuque
elesfossemaoúnicolugardaSuaescolha;oslugaresaltos
eramsubstitutoseumaalternativaparaesselugarúnico.–
Dt12:8,11,1314,18.
3. Umlugaraltoéumaelevação,algoelevadoacimadonível
comum;emprincípio,todolugaralto,todadivisão,envolvea
elevação,aexaltaçãodealgoquenãoéCristo–cf.Cl1:18.
4. OrelatodaedificaçãodelugaresaltosporSalomãoeJero
boãotemumsignificadoespiritual;elefoiescritoparanossa
instruçãoespiritual–Rm15:46:
a. Segundoesserelato,adivisãoécausadaporconcupiscên
ciaeambição;SalomãoéumexemplodaprimeiraeJero
boãoéumexemplodasegunda.
b. OslugresaltosedificadosporSalomãoeJeroboãodanifi
caramseriamenteabasedaunidade–1Rs11:78;12:2633.
50



DEUTERONÔMIO

MensagemDez(continuação)

c. Navidadaigreja,nãodevemosterlugaresaltos;emvez
disso,todosdevemosestarnumúniconívelparaexaltar
aCristo–Cl1:18;3:1011.
d. As divisões no cristianismo são causadas por egoísmo e
ambição–Fp2:21;3Jo910;Rm16:1718;1Rs12:2633.
5. Espiritualmentefalando,devemosdestruirtodolocalquenão
sejaaigrejaetodonomequenãosejaonomedeCristo;isso
significa que devemos destruir nossa cultura, índole, tem
peramento,hábitos,característicasnaturais,preferênciase
panodefundoreligiososuainf luência,enfim:tudoquedani
ficaaunidadegenuína–Gl2:20;5:24;6:14.
E. Na restauração do Senhor, nós exaltamos Cristo e somente
Cristo–Cl1:18:
1. Podemostestificarque,emcontrastecomocristianismo,não
temoslugaresaltos.
2. Aovirparaaigreja,nãodevemosternenhum“lugaralto”,
nenhumaelevaçãoondealgoalémdeCristoéexaltado;não
devemosternadaalémdapessoadeCristoedocaminhoúnico
dacruz–1Co1:30;2:4;Cl1:20;2:11;3:11.
3. Naigreja,desfrutamosCristocomooricoprodutodaterra;
nossodesfrutedeCristonapresençadeDeustornasenossa
adoração,nossavidadaigrejaenossovivercristão,ecrescemos
eamadurecemossobreabasedaunidade–Ef3:8;4:3,1416.
IV. Precisamos esforçarnos plenamente para nos separar das
heresias(apostasia)edoshereges(apóstatas):
A. OsheregesnãoconfessamqueJesuséDeusencarnado(nãocon
fessamqueEleveioemcarnemedianteaconcepçãodivinado
EspíritoSanto);assim,elesnegamadeidadedeCristo–1Jo4:3;
2Jo7;cf.Lc1:3135;Jo20:2829;Rm9:5.
B. OEspíritooperanoscrentesparaqueconfessemqueCristoveio
emcarne–1Jo4:12:
1. Todo aquele que rejeita a encarnação de Cristo e, por isso,
rejeitaSuaredenção,tambémnegaaressurreiçãodeCristo.
2. SealguémnegaaencarnaçãodeCristo,tambémnegaonas
cimento santo, a humanidade, o viver humano, a redenção
medianteacrucificaçãoearessurreiçãodeCristo;issoanula
totalmenteodesfrutedoEspíritoquedávidacomoareali
dadedoDeusTriúnoprocessado–1Jo2:23.
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C. Herege é alguém que nega a concepção divina e a deidade de
Cristo,comoofazemosmodernistasdehoje;devemosrejeitar
umapessoaassim,nãorecebêlaemnossacasanemsaudála;
assim,nãoteremoscontatoalgumcomelanemparticipaçãoem
suaheresia,queéumablasfêmiacontraDeusecontagiosacomo
alepra–2Pe2:13;2Jo10.
D. AssimcomolevaraosoutrosaverdadedivinadoCristomaravi
lhosoéumaaçãoexcelente(Rm10:15),espalharaheresiasatâ
nica,queaviltaadeidadedeCristo,éumaobrasatânica;éuma
blasfêmiaeabominaçãoparaDeus;tambéméumdanoemaldi
çãoparaoshomens.
E. NenhumcrenteemCristoefilhodeDeusdeveparticipardesse
mal É proibido até mesmo saudar uma pessoa maligna como
essa Devese manter uma separação rigorosa e clara desse
mal –2Jo 811.
V. Judas nos exorta a combatermos diligentemente pela fé –
Jd 13:
A. “Afé”emJudasnãoéafésubjetiva,comonossoatodecrer,mas
aféobjetiva,comoaquiloemquecremos,referindoseaoquecre
mos, o conteúdo do Novo Testamento como nossa fé, na qual
cremosparanossasalvaçãocomum–At6:7;1Tm1:19;3:9;4:1;
5:8;6:10,21;2Tm3:8;4:7;Tt1:13.
B. Anossafécristãécompostadanossacrençaemseisitensbási
cos:aBíblia,Deus,Cristo,aobradeCristo,asalvaçãoeaigreja–
Ef4:13:
1. ABíblia,palavraporpalavra,édivinamenteinspiradapor
Deus,comoosoprodeDeus–2Pe1:21;2Tm3:16.
2. Deuséemsó,masétriúno:Pai,FilhoeEspírito–Mt3:1617;
28:19;2Co13:14;Ef2:18;3:1417;Ap1:45.
3. CristoeraopróprioDeusnaeternidade(Jo1:1)etornouse
homemnaesferadotempo(v.14);Suadeidadeécompletae
Suahumanidade,perfeita;porisso,EleéDeusehomem(Jo
20:28;Rm9:5;Jo19:5;1Tm2:5),possuindoadivindadeea
humanidade.
4. Primeiro,Cristotornousehomemnaencarnação(Jo1:14)e
morreu na cruz para a nossa redenção (1Pe 2:24; Ap 5:9);
então,Eleressuscitoudentreosmortosparaanossaregene
ração(1Pe1:3),ascendeuaoscéusparaserSenhordetodos
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(At2:33,36;10:36)evoltarácomooNoivoparaaigreja(Jo
3:29;Ap19:7)eoReidosreisparatodasasnações(v.16);
essessãoosprincipaisaspectosdaobradeCristo.
5. UmpecadordevearrependerseparaDeus(At2:38;26:20)e
crer em Cristo (Jo 3:16; At 16:31) para perdão de pecados
(At 10:43), para redenção (Rm 3:24), para justificação (At
13:39)epararegeneração(Jo3:6)afimdetervidaeterna
(v. 36)paratornarsefilhodeDeus(1:12)emembrodeCristo
(1Co12:27);issoéanossasalvaçãopelafé(Ef2:49).
6. Aigreja,compostaportodososcrentesemCristogenuínos,
comooCorpodeCristo(Ef1:2223;Cl1:24),éúnicauniver
salmente (Ef 4:4), e uma igreja local como a expressão do
CorpodeCristoéúnicalocalmente:umacidade,umaigreja
(Ap1:11):
a. Contudo,issonãosignificaqueumverdadeirocrenteem
Cristoquenãoconcordecom“umacidade,umaigreja”não
sejasalvo;eleésalvo,masalgoestáfaltando,nãoparaa
salvação,masparaavidadaigrejaadequada.
b. Aonosposicionarsobreabaseadequadadaigreja,esta
mosescolhendoamartodososirmãos,enãoapenasosque
sereúnemconosco.
C. Essafé,enãoumadoutrina,foientregueaossantosumavezpor
todas;époressaféquedevemoscombatersinceramente–1Tm
6:12.
D. Nósnosedificamossobreofundamentodessafésantíssimades
frutandotodaaTrindadeBendita,paranostornaraNovaJeru
salémcomoatotalidadedavidaeterna–Jd1921;cf.Jo4:14b.
E. Toda a Trindade Bendita é empregada e desfrutada por nós
quando exercitamos nosso espírito “orando no Espírito Santo”
para guardarnos “no amor de Deus, esperando a misericórdia
denossoSenhorJesusCristoparaavidaeterna”–Jd2021:
1. Paraavidaeternaouparadentrodavidaeterna(Jo4:14b)
éumaexpressãoparticular;paraouparadentrodefalamde
destinoetambémsignificam“tornarse”.
2. AoexercitaronossoespíritoparadesfrutaraTrindadeBen
ditaecombaterpelafé,nostornamosaNovaJerusalémcomo
atotalidadedavidaeterna–Ap22:12a;21:1011.
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