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Introdução 



Introdução 



Quem derramar sangue do 

homem, pelo homem seu 

sangue será derramado; 

porque à imagem de Deus 

foi o homem criado.  

      

Introdução 

Gn 9.6 



 

Rogo-vos, pois, eu, o 

prisioneiro no senhor, 

que andeis de modo 

digno da vocação a que 

fostes chamados, 

   

Introdução 

Ef 4.1 



1°A humildade a 
favor da unidade 



Unidade Inerente 



 

 

Há um só corpo e um só Espírito, 

assim como a esperança para a 

qual vocês foram chamados é 

uma só; 5 há um só Senhor, uma 

só fé, um só batismo, 6 um só 

Deus e Pai de todos, que é sobre 

todos, por meio de todos e em 

todos. 

   

Unidade Inerente 

Ef 4.4-6 



Unidade 
Preservada 



Façam todo o esforço 

para conservar a 

unidade do Espírito 

pelo vínculo da paz. 

Unidade Preservada 

Ef 4.3 



Sejam completamente 

humildes e dóceis, e 

sejam pacientes, 

suportando uns aos 

outros com amor. 

Unidade Preservada 

Ef 4.2 



2°A Diversidade a 
favor da unidade 



Graça para todos 



 

E a cada um de nós 

foi concedida a 

graça, conforme a 

medida repartida por 

Cristo. 
  

Graça para todos 

Ef 4.7 



Por isso é que foi dito: 

Quando ele subiu em 

triunfo às alturas, levou 

cativo muitos prisioneiros, 

e deu dons aos homens. 

Graça para todos 

Ef 4.8 



Diversidade a favor 
da maturidade 



 

E ele designou alguns 

para apóstolos, outros 

para profetas, outros 

para evangelistas, e 

outros para pastores e 

mestres, 

  

Diversidade a favor da maturidade 

Ef 4.11 



 

com o fim de preparar os 

santos para a obra do 

ministério, para que o 

corpo de Cristo seja 

edificado,  

  

Diversidade a favor da maturidade 

Ef 4.12 



 

 

Nós o proclamamos, 

advertindo e ensinando a 

cada um com toda a 

sabedoria, a fim de que 

apresentemos todo homem 

perfeito em Cristo.   

   

  

Diversidade a favor da maturidade 

Cl 1.28 



3°A coletividade a 
favor da maturidade 



O ideal 



 

13 até que todos alcancemos a unidade da 

fé e do conhecimento do Filho de Deus, e 

cheguemos à maturidade, atingindo a 

medida da plenitude de Cristo. 14 O 

propósito é que não sejamos mais como 

crianças, levados de um lado para outro 

pelas ondas, nem jogados para cá e para 

lá por todo vento de doutrina e pela 

astúcia e esperteza de homens que 

induzem ao erro. 

 

O ideal 

Ef 4.13-14 



Participação de 
todos 



Antes, seguindo a 

verdade em amor, 

cresçamos em tudo 

naquele que é a 

cabeça, Cristo.  

Participação de Todos 

Ef 4.15 



Dele todo o corpo, ajustado e 

unido pelo auxílio de todas as 

juntas, cresce e edifica-se a 

si mesmo em amor, na 

medida em que cada parte 

realiza a sua função.  

Participação de todos 

Ef 4.16 


