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Introdução



Façam todo o 
esforço para 

conservar a unidade 
do Espírito pelo 
vínculo da paz.

Ef 4.3



Há um só corpo e um 
só Espírito, assim 
como a esperança 
para a qual vocês 
foram chamados é 

uma só; 
Ef 4.4



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. 
Ef 4



A Igreja criada pelo 
Senhor Jesus é única e 

deve-se cuidar 
zelosamente da 

preservação da sua 
unidade.



As bases da unidade 
da igreja 

fundamentam a 
maneira como 
viveremos em 
comunidade.



1ª Base: 
Um só Corpo



Há um só corpo e um 
só Espírito, assim 
como a esperança 
para a qual vocês 
foram chamados é 

uma só
Ef 4.4



Pois em um só corpo todos 
nós fomos batizados em 
um único Espírito: quer 

judeus, quer gregos, quer 
escravos, quer livres. E a 

todos nós foi dado beber de 
um único Espírito.

1Co 12.13



2ª Base: 
Um só Espírito



Há um só corpo e um 
só Espírito, assim 
como a esperança 
para a qual vocês 
foram chamados é 

uma só
Ef 4.4



3ª Base: 
Uma só Esperança



Há um só corpo e um 
só Espírito, assim 
como a esperança 
para a qual vocês 
foram chamados é 

uma só
Ef 4.4



4ª Base: 
Um só Senhor



há um só 
Senhor, uma 
só fé, um só 

batismo, 
Ef 4.5



Este Jesus é pedra 
rejeitada por vós, os 
construtores, a qual 

se tornou a pedra 
angular.

At 4.11



E não há salvação em 
nenhum outro; porque 

abaixo do céu não existe 
nenhum outro nome, dado 
entre os homens, pelo qual 

importa que sejamos 
salvos.

At 4.12



5ª Base: 
Uma só Fé



há um só 
Senhor, uma 
só fé, um só 

batismo, 
Ef 4.5



Pois vocês são 
salvos pela graça, 

por meio da fé, e isto 
não vem de vocês, é 

dom de Deus;  
Ef 2.8



6ª Base: 
Um só Batismo



há um só 
Senhor, uma 
só fé, um só 

batismo, 
Ef 4.5



Fomos, pois, sepultados com 
ele na morte pelo batismo; 
para que, como Cristo foi 
ressuscitado dentre os 

mortos pela glória do Pai, 
assim também andemos nós 

em novidade de vida. 
Rm 6.4



7ª Base: 
Um só Deus e Pai



um só Deus e Pai 
de todos, que é 
sobre todos, por 
meio de todos e 

em todos. 
Ef 4.6



Mas, a todos quantos 
o receberam, deu-lhes 

o poder de serem 
feitos filhos de Deus, a 
saber, aos que creem 

no seu nome;
Jo 1.12



um só Deus e Pai 
de todos, que é 
sobre todos, por 
meio de todos e 

em todos. 
Ef 4.6



Assim, pois, amados meus, 
como sempre obedecestes, 
não só na minha presença, 

porém, muito mais agora, na 
minha ausência, desenvolvei 
a vossa salvação com temor 

e tremor;
Fp 2.12



porque Deus é quem 
efetua em vós tanto 

o querer como o 
realizar, segundo a 

sua boa vontade.
Fp 2.13



um só Deus e Pai 
de todos, que é 
sobre todos, por 
meio de todos e 

em todos. 
Ef 4.6



Conclusão: 
O que vamos fazer



Bem-aventurados os 
pacificadores, 
porque serão 

chamados filhos de 
Deus.

Mt 5.9


