
V. Entrevista

Programação do Curso
Aula 1: Diversidade? Unidade? Não brinca!
Aula 2: Como Deus Constrói a Unidade e a Diversidade
Aula 3: A Imagem de Deus em Nossa Unidade e Diversidade
Aula 4: Os Propósitos de Deus para as Semelhanças na Igreja
Aula 5: Conselhos para cristãos que fazem parte da minoria
Aula 6: Conselhos para cristãos que fazem parte da maioria
Aula 7: Trabalhando a Desunião

I. Introdução

II. Unidade na Diversidade é uma Obra de Deus

Efésios 2.11-3.21

- Uma caçada gramatical…

- A unidade na diversidade é algo que Deus fez.

- O que importa é o que Deus fez – não o que nós construímos.



III. Quando a unidade e a diversidade construídas por Deus 
desaparecem

O que nós perdemos:

1. A Preservação do Evangelho

Efésios 4.11— Cristo nos dá ministros da Palavra
Efésios 4.12— eles nos capacitam para edificarmos o corpo
Efésios 4.13— a fim de que tenhamos unidade, maturidade
Efésios 4.14— e estabilidade doutrinária.

“Em vez disso,  falaremos a verdade em amor, tornando-nos, em
todos os aspectos,  cada vez mais parecidos com Cristo,  que é  a
cabeça. Ele faz que todo o corpo se encaixe perfeitamente. E cada
parte, ao cumprir sua função específica, ajuda as demais a crescer,
para que todo o corpo se desenvolva e seja saudável em amor.”

- Efésios 4.15-16

Relacionamentos  baseados  em nada  além de  Cristo,  na  verdade,
podem  ser  mais profundos  e  ter  uma  base  mais firme  do  que
aqueles nos quais temos muito em comum um com o outro.

2. A Confirmação do Evangelho 

João 13.35 (“se tiverem amor uns aos outros” - NAA)
 Efésios 3.6, 9-11 (o amor em meio à diversidade)

A importância da unidade na diversidade criada por Deus.

IV. Qual é a nossa responsabilidade?

“Façam todo o possível para se manterem unidos no Espírito, ligados pelo 
vínculo da paz.” – Efésios 4.3

O paradoxo da vida cristã: trabalhar e descansar.

Exemplos: 1 Co 3.6, 1 Ts 4.3

Por quê? Se Deus faz a obra, isso glorifica seu poder. Se ele faz a
obra por  meio do nosso trabalho, nossa fé  também glorifica sua
bondade.

1. Precisamos parar de criar empecilhos

Exemplos extremos: racismo, o princípio do crescimento 
homogêneo

Muitos outros exemplos
 A escolha de uma igreja/grupo pequeno baseada na 

similaridade
 O ministério baseado nas semelhanças

2. Precisamos cultivar a unidade na diversidade

 Se você faz parte da maioria, reconheça a invisibilidade de
sua própria cultura (e note: você provavelmente faz parte da
cultura majoritária de mais maneiras do que pensa)

 Busque aqueles que são diferentes de você

 Adote o sacrifício como uma forma de honrar a Deus. 
Cristo > Conforto

 Evite o temor dos homens


