
Carnalidade, 
imaturidade e divisões 



Alvo da lição
O aluno será capaz de

saber identificar as principais causas de divisão na igreja: 
carnalidade e imaturidade; aprender mais sobre a 
importância que a Bíblia dá à unidade na igreja; 

sentir perdoar e pedir perdão sempre que necessário, 
objetivando a união entre os irmãos; 
amar a igreja e os irmãos a ponto de querer 
sempre que todos vivam em união; 

agir praticar o que a Bíblia ensina a fim de evitar e 
eliminar o espírito divisionista. 



Cada pecado é uma combinação de pecados. A
primeira epístola aos coríntios confirma essa realidade
e nos exorta a cortar o mal pela raiz.

Introdução



I. A manifestação da 
carnalidade (1Co 3.1-9)

1. A causa da existência dos partidos 

(1Co 3.1-3) 

2. As manifestações da carne (1Co 3.3-4) 



3. É preciso mudar o foco da atenção! 

(1Co 3.5-9) 

a. O que são os obreiros? 

b. De quem é a igreja? 

I. A manifestação da 
carnalidade (1Co 3.1-9)



Aplicação para hoje

Como age uma pessoa que pensa ser dona da
igreja nos dias de hoje? Qual a diferença entre
ela e um irmão que entende que é apenas
instrumento do Senhor e que Ele é o dono de
todos? Em qual grupo você se encaixa?



II. Deus julga os obreiros 
(1Co 3.10-17)

1. O fundamento da construção (1Co 3.10-11) 

2. A revelação da qualidade da obra (1Co 3.12-17) 

a. O rigor do teste 

b. O resultado final do teste  



Aplicação para hoje

Deus vai pedir conta daquilo que fizemos em
Sua igreja. De que maneira essa verdade
impacta você? Quão cuidadoso você tem sido
com suas atitudes e serviço em relação à sua
igreja local? Faça uma autoavaliação. Em
seguida, ore pedindo ao Senhor que o ajude a
ser autêntico no exercício do serviço cristão.



III. Como eliminar as divisões 
(1Co 3.18-23)

1. A visão correta de quem ensina (1Co 3.18-20)  

2. A visão correta sobre quem possui o que ou 
quem (1Co 3.21-23) 

a. Todos são da igreja (1Co 3.21-22) 

b. Tudo é da igreja (1Co 3.22)   



Aplicação para hoje

As divisões têm origem em desejos bem
egoístas. Faça um levantamento de algumas
atitudes que refletem esse egoísmo. Em
seguida, reflita: Como olhar para Jesus pode
ajudar-me a corrigir o que o egoísmo estragou
em minha vida?



1. Entendeu o que é um crente carnal e um crente espiritual? De
que modo a carnalidade provoca divisões na igreja? Concorda
que, se os crentes corrigirem o foco de atenção, poderão
evitar que a igreja sofra com a existência de partidos?

2. Qual tem sido a qualidade das suas obras? As motivações com
que as faz são corretas? Lembre-se de que Deus não vê apenas
o resultado do que é feito. Ele conhece as razões que
impulsionam o crente a agir.

Conclusão



3. Por que ainda há divisões na igreja? Qual é a sua opinião? Para
o apóstolo Paulo, tudo começa com a falha em não
compreendermos a realidade da unidade espiritual existente
no nosso único Possuidor.

4. Considere o significado de a igreja ser o “santuário de Deus”.

Conclusão


