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   As palavras de Santo Agostinho são consideradas uma Regra de 
Ouro e devem ser seriamente consideradas por aqueles que criti-
cam levianamente seus irmãos, membros do mesmo Corpo e da 
mesma Família: 
 
 
* Em questões duvidosas deve haver liberdade; 
* Nas questões essenciais deve haver unidade; 
* Em todas as questões deve haver AMOR! 
 
 
Delcio Meireles 
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DDDDIVISIVISIVISIVISÕESÕESÕESÕES    NO NO NO NO 

CCCCORPO DE ORPO DE ORPO DE ORPO DE CCCCRISTORISTORISTORISTO????        

ESTE LIVRETO AJUDA NOSSO ENTENDIMENTO SOBRE O QUE É 

DIVISÃO NO CORPO DE CRISTO, APRESENTANDO PROVAS NO 

NOVO TESTAMENTO NO TOCANTE A ESSA QUESTÃO. 

 

DELCIO MEIRELES 
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* O Senhor é o nosso Salvador Jesus, a Fé é o meio para rece-
bermos a graça de Deus e o Batismo (para mim) é aquele minis-
trado em Nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 
 
* O Deus e Pai é o Pai do Senhor Jesus, o Qual veio a ser também 
o nosso Pai por causa da nossa união com Ele. Um servo do Se-
nhor disse que se negarmos um desses pontos a unidade do Espí-
rito fica comprometida e afeta também a comunhão entre os ir-
mãos em Cristo. 
 
   Gosto muito da resposta que um ancião na Inglaterra deu a um 
irmão que lhe perguntou como ele via o grupo conhecido como 
“Brethren”, ou, Irmãos de Plymouth. Ele pensou alguns momentos 
e respondeu: “Eles são irmãos amados, que cuidam com muita se-
riedade do Partir o Pão (a Ceia e a Mesa do Senhor); mas por ou-
tro lado são muito descuidados em partir o coração dos irmãos”. 
Triste verdade! E quanto a nós, amado irmão? Somos cuidadosos 
com a Mesa do Senhor que nos fala exatamente da unidade do Seu 
povo: “O Pão que partimos não é a comunhão do Corpo de Cristo? 
Porque nós, embora muitos somos unicamente um pão, um só 
corpo; porque todos participamos do único pão” (1Co 10.16,17). In-
felizmente em outros momentos partimos o coração dos nossos 
irmãos, membros do mesmo Corpo e participantes do mesmo 
Pão! Que o Senhor tenha misericórdia de nós! (Filadélfia). 
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   Medite nessa solene advertência: Heresia (divisão) = Ponto de 
Vista. Podemos pregar a unidade da igreja e ao mesmo tempo vi-
ver na divisão. Como? Agarrando-nos aos nossos pontos de vista, 
nossas escolas de opinião e nos separando dos irmãos por causa 
delas. 
 
   Graças a Deus pela instrução a nós deixada na Carta aos Efésios 
onde somos exortados a “preservar a unidade do Espírito no vín-
culo da paz” (4.3). Lamentavelmente muitos irmãos amados estão 
tentando criar “a unidade do Espírito” quando ela já existe: “Pois, 
em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, sejam 
judeus, sejam gregos, sejam escravos, sejam livres” (1Co 12.13). O 
corpo é a igreja e todos os que crêem fazem parte dele. Os pontos 
fundamentais da unidade são dados nos versículos seguintes do 
capítulo quatro de Efésios: “Há somente um Corpo e um Espírito, 
como também fostes chamados numa só Esperança da vossa vo-
cação; há um só Senhor, uma só Fé, um só Batismo; um só Deus e 
Pai de todos, o Qual é sobre todos, age por meio de todos e está 
em todos” (4.4-6). 
 
* O Corpo é a igreja, o Espírito é o Espírito de Deus e a esperança 
é a de estarmos junto com o Senhor e com todos os lavados no 
sangue do Cordeiro. 
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PREFÁCIO 
 

O apóstolo Paulo faz uma pergunta em sua primeira carta 
aos Coríntios, a qual deve ser muito bem considerada para nosso 
entendimento sobre a questão da divisão no Corpo de Cristo. Ele 
pergunta: Está Cristo dividido? (1 Co 1:13). 

Muito embora a resposta não esteja explícita, se lermos 
cuidadosamente o capítulo concluiremos que ela é: Não. Se Cristo 
não está dividido, então o Corpo de Cristo também não está dividi-
do. Na verdade um corpo dividido não é mais um corpo, mas sim 
um cadáver. Para se dividir um corpo é preciso primeiro tirar-lhe 
a vida. 

O irmão Delcio Meireles, autor deste pequeno estudo sobre 
este assunto da divisão que é tão mal compreendido por muitos, 
apresenta as duas palavras usadas no Novo Testamento para in-
dicar a divisão entre os irmãos. Na verdade ambas as palavras 
não indicam uma divisão do Corpo místico do Senhor, que é a Sua 
verdadeira Igreja. Elas indicam antes a divisão física e intelectual 
entre os irmãos. 

O que temos visto em toda a história da igreja, desde os 
tempos de Paulo, é que a divisão entre os irmãos sempre começa 
com as preferências pessoais por alguns irmãos ou por linhas de 
interpretação pessoal de doutrinas bíblicas. Esta divisão a princí-
pio é interna, entre aqueles que se reúnem juntos. Depois de al-
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gum tempo começa a se tornar impossível para estes irmãos 
conviverem juntos e é então que se dá a divisão física. 

Todo este processo tem se repetido indefinidamente por-
que os irmãos insistem na idéia de que deve haver sempre uma li-
derança humana, definida e estabelecida entre eles. A idéia de um 
líder humano sempre leva a uma linha doutrinária definida e no 
Corpo de Cristo a unidade não é em torno de uma doutrina, mas 
antes em torno da Pessoa de Jesus Cristo. 

Que este livreto possa nos ajudar a compreender melhor 
esta questão das divisões para que, embora existam divisões en-
tre os irmãos, o Corpo de Cristo que é a Sua Igreja é um. 
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“rairéu” e novamente enfatiza a escolha do Pai pelo Filho. O senti-
do é que a escolha do Pai pelo Filho não admite outra escolha. Ela 
é absoluta e final. 
 
   Os dois textos citados acima nos mostram o uso da palavra 
“ráiresis” de forma correta, dando o seu significado original no 
Novo Testamento. Paulo não sabia o que “escolher” entre partir e 
estar com Cristo ou ficar com os irmãos, e o Pai declarou enfati-
camente que o Filho era o Seu Servo escolhido. 
 
   Esse estudo eu escrevi a mais de vinte anos passados e durante 
esse tempo nunca falei sobre isso. Meu sentimento no Senhor é 
que devo repartir com meus irmãos agora esperando que escla-
reça a muitos. Se meus irmãos puderem lembrar apenas do signi-
ficado dos dois termos gregos “cisma” (divisões e facções inter-
nas na assembléia) e “ráiresis” (ponto de vista, escola de opinião) 
quando os grupos já divididos dentro de uma assembléia (eu sou 
de Cefas, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo e eu sou de Cristo) se 
separam e formam grupos distintos e organizados, eu me darei 
por satisfeito. 
   Peço com todo respeito e amor fraternal a meus irmãos em 
Cristo, que examinem cuidadosamente se o “cisma” já não está 
presente na assembléia onde você congrega, porque depois dele 
vem o “ráiresis”, ou, divisões estabelecidas e separadas. 
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tianismo, ou criar uma nova doutrina não encontrada no Novo 
Testamento. 
 
   Para deixar o argumento ainda mais claro sobre o significado 
correto desse termo (ráiresis), gostaria de citar mais duas pas-
sagens no Novo Testamento onde ele aparece: em uma delas o 
próprio Pai fala em relação a Jesus; e a outra está na Carta de 
Paulo aos Filipenses. 
 
“Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já 
não sei o que hei de escolher” (Fl 1.22). 
 
   Aqui o apóstolo usou o termo “ráiresis” traduzido por escolher. 
De um lado ele queria partir e estar com Cristo, pois era muito 
melhor. De outro ele queria continuar vivo por causa dos irmãos. 
Assim vemos claramente que Paulo estava entre duas opções e 
precisava “escolher” uma delas. Para essa escolha ele usou o 
termo grego “ráiresis”. Diante desse exemplo fica muito difícil ne-
gar o sentido original e bíblico dessa palavra. 
 
“Eis aqui o meu servo, que escolhi, o meu amado, em quem a mi-
nha alma se compraz” (Mt 12.18).  
 
   Esse é um texto de Isaías e apresenta o Pai dando testemunho 
do Seu Filho, Jesus. O verbo escolher aqui vem do verbo grego 
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DIVISÕES NO CORPO DE CRISTO? 
 
   Será que nosso entendimento do que seja divisão no Corpo de 
Cristo é correto? Temos provas internas no Novo Testamento da-
das pelo Espírito Santo no tocante a essa importante questão? O 
conhecimento preciso dessa verdade nos livrará de muitos erros 
praticados hoje pelos membros do Corpo de Cristo. Nunca se fa-
lou e se escreveu tanto sobre “a unidade da Igreja”, mas será que 
a realidade dela está sendo praticada? Não corremos o risco de 
viver e ensinar com nossos atos a “divisão da unidade”? Infeliz-
mente muitos irmãos pensam que a retirada da placa com deter-
minado nome daquele grupo é suficiente para colocá-los dentro 
da realidade da unidade do Corpo. Outros imaginam que beber de 
um só cálice é o “testemunho da unidade”. Ah, se assim fosse, 
quão fácil seria. A questão da unidade do Corpo é mais profunda 
do que imaginamos e atinge o âmago do nosso ser: o quebranta-
mento do nosso Ego. 
 
   O Espírito Santo usou duas palavras gregas para nos orientar 
nessa questão da unidade e aparecem no Novo Testamento como 
verbos e como substantivos:  
 
Cisma (σ χ ί σ µ α). Divisões internas dentro da assembléia. 
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Heresia (ά ι ρ έ σ ι ς). Quando as divisões internas (os Cis-
mas) se separam dos demais irmãos e estabelecem novos grupos, 
elas são chamadas de “heresia” ou “ráiresis”. 
 
   O apóstolo Paulo faz menção de partidos, facções, divisões e he-
resias em algumas de suas cartas. Será que entendemos real-
mente o significado desses termos? Nos cinco textos abaixo a 
mesma palavra grega (ráiresis) foi traduzida de quatro formas 
distintas: divisões, partidos, facções (faccioso) e heresias. Como 
explicar isso? Se o termo grego é o mesmo, por que usar pala-
vras diferentes? 
 
1) “Porque, antes de tudo, estou informado haver divisões (ráire-
sis) entre vós quando vos reunis em assembléia, e em parte eu o 
creio” – 1Co 11.18 
 
2) “Porque até mesmo importa que haja partidos (ráiresis) entre 
vós” – 1Co 11.19 
 
3) “Ora, as obras da carne são conhecidas e são: discórdia, dis-
sensões, facções (ráiresis)” – Gl 5.19 
 
4) “Evita o homem faccioso (rairéticos), depois de admoestá-lo 
primeira e segunda vez” – Tito 3.10 
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RESUMO: 
Espero que os textos bíblicos examinados acima tenham traduzido 
luz ao seu coração. Está claro que a mesma palavra traduzida por 
“seita” no Livro de Atos (ráiresis) não devia aparecer em outras 
passagens como “heresia”, “divisões”, “facções” etc. O termo he-
resia não é uma tradução e sim uma transliteração, isto é, apenas 
o som da palavra no original foi considerado. O mesmo aconteceu 
com a palavra “batismo”, que no grego é “baptismos”, ou então 
“presbítero” que no original é “presbíteros”. 
 
   O termo ráiresis foi aplicado à seita dos fariseus, dos saduceus 
e também à seita dos nazarenos, mas Paulo se levantou e disse 
que o cristianismo era um “caminho” e não uma “seita”. Entretan-
to, esse termo (seita) tem hoje uma conotação inteiramente dis-
tinta daquela encontrada no Novo Testamento. Ele é aplicado ge-
ralmente a grupos religiosos tais como os seguidores de Jim Jo-
nes, Meninos de Deus e outros. Até mesmo grupos evangélicos 
são taxados de seita ou de heréticos por defenderem alguma dou-
trina não praticada pelas denominações tradicionais. Acredito que 
a aplicação errada do termo “ráiresis” se deve ao desconheci-
mento do seu significado no Novo Testamento. Ao ser translitera-
do ele ficou conhecido como “heresia”, que na linguagem eclesiás-
tica atual tem o sentido de negar alguma doutrina básica do cris-
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o estado da mente e Gnome seu julgamento, sua opinião e seu 
sentimento, que é o resultado da mente (Lightfoot). 
 
Sejais unidos: Esse verbo grego é usado para se restaurar algu-
ma coisa ao seu estado original. Ex: para remendar redes (Mt 
4.21), suprir o que faltava à fé dos Tessalonicenses (“reparar”-
1Tess 3.10). A condição da igreja em Corinto estava longe de ser o 
que deveria e uma ação restauradora era necessária. Paulo pede 
aos irmãos que eles sejam de uma só mente e de uma só opinião 
(ponto de vista). 
 
Sejais perfeitamente unidos: A palavra aqui enfatiza o oposto 
das dissensões e partidos e tem o sentido da cura de uma ferida 
ou o ato de tapar um buraco. 
 
“Para que não haja divisão no corpo, mas que os membros tenham 
antes igual cuidado uns pelos outros” (1Co 12.25). 
 
   A palavra grega merinnam (cuidado) traz o sentido de ansieda-
de. É um termo forte e não indica emoção morna. Esse verbo foi 
usado por Jesus em Mateus 6.27-31 quando falou a respeito das 
nossas ansiedades. Paulo aqui personifica as partes do corpo co-
mo se cada uma estivesse ansiosa pelas outras. O conhecimento 
moderno dos bilhões de células do corpo trabalhando pelo todo 
confirma o argumento de Paulo. 

7 

 

 
5) “Falsos profetas que introduzirão heresias (ráiresis) destrui-
doras” – 2Pd 2.1 
 
Em todos estes textos a palavra grega traduzida por divisões, 
partidos, facções e heresias é ráiresis ( α ί ρ έ σ ι ς ).  
 
Essa mesma palavra foi usada também no Livro de Atos, mas re-
cebeu uma tradução inteiramente distinta dos textos acima. Veja: 
 
“E, levantando-se o sumo sacerdote, e todos os que estavam com 
ele (e eram eles da seita {ráiresis} dos saduceus), encheram-se 
de inveja” - At 5.17. 
“Alguns, porém, da seita (ráiresis) dos fariseus que tinham crido 
se levantaram dizendo: é necessário circuncidá-los e mandar-lhes 
que guardem a lei de Moisés” - At 15.5. 
 
“Temos achado que este homem é uma peste, e promotor de sedi-
ções entre todos os judeus, por todo o mundo; e é o principal de-
fensor da seita (ráiresis) dos nazarenos” - At 24.5. 
 
“Mas confesso-te isto que, conforme aquele caminho que chamam 
seita (ráiresis)” – At 24.14. 
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“Porque vivi fariseu conforme a seita (ráiresis) mais severa da 
nossa religião” – At 26.5. 
 
“No entanto bem quiséramos ouvir de ti o que sentes; porque, 
quanto a esta seita (ráiresis), notório nos é que em toda a parte 
se fala contra ela” – At 28.22. 
 
   Em todos estes textos no livro de Atos a palavra “ráiresis” foi 
traduzida por: “seita dos saduceus”, “seita dos fariseus”, “seita 
dos nazarenos”, “seita da nossa religião” (fariseus) e Paulo tam-
bém declarou que o seu cristianismo não era uma seita e sim um 
caminho. Esse termo grego (ráiresis) é encontrado também em 
1Co 11.19, Gl 5.20, Tito 3.10 e 2Pd 2.1, como vimos acima. 
 
   Por que o termo “ráiresis” foi traduzido por “seita” no livro de 
Atos e por “partidos”, “facções”, “faccioso” e “heresias” nos ou-
tros textos? Diante dessa discrepância procurei examinar o que 
alguns conhecedores da língua Grega disseram sobre o termo 
“ráiresis” e constatei o seguinte: 
 
   H. E. Jacobs: “A palavra ‘ráiresis’ adquiriu um sentido eclesiásti-
co que passou a uso comum, contendo um elemento não encon-
trado no termo usado no Novo Testamento, exceto quando impli-
cado numa só passagem. No Grego Clássico ela pode ter um sen-
tido bom ou mal: (1) Escolha – (2) Escolha de um curso de proce-

17 

 

amor e na Ceia do Senhor. A divisão existe por causa do pecado 
dos cristãos (carnais), que forçosamente produz seus frutos na-
turais. Estes são postos em contraste para manifestar e provar o 
caráter dos piedosos. O termo heresia ainda não tinha sua aplica-
ção técnica e eclesiástica de hoje, se referindo aos erros doutri-
nários. Seu significado é, na verdade, cismas confirmados. 
 
COMO EVITAR O CISMA E O RÁIRESIS? 
 
   Que caminho devemos seguir para evitar as divisões internas 
(cisma) e as divisões confirmadas (ráiresis)? Desejo voltar e e-
xaminar novamente com o prezado leitor alguns dos textos bíbli-
cos que vimos atrás. Eles não apenas nos advertem contra as di-
visões, mas também nos oferecem um caminho para evitarmos o 
cisma e o ráiresis. 
 
Leon Morris: “Antes sejais unidos em um mesmo parecer e em 
um mesmo sentido” (1Co 1.10). 
Sejais unidos: “Unidos” no grego é katertismenoi. Foi traduzida 
como remendar redes (Mt 4.21; Mc 1.19); para um cirurgião unindo 
uma junta (Galen). Esse mesmo termo foi usado em “sede aperfei-
çoados” (2Co 13.11) e em Gálatas “Corrigi-o”  (6.1). 
 
Uma mesma mente e um mesmo parecer: Nous (mente) indica 
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Os comentários a seguir deixam claro o que é facção (cisma) e di-
visão (ráiresis) na igreja. 
 
   A. T. Robertson: “E até importa que haja entre vós heresias 
(ráiresis), para que os que são sinceros (aprovados) se manifes-
tem entre vós” (1Co 11.19). Os cismas naturalmente se tornam fac-
ções ou partidos (1Co 1.12). O termo ráiresis significa escolher, 
tomar partido, abraçar pontos de vista. Paulo só menciona esta 
palavra aqui e em Gálatas 5.20. O propósito de Deus nestas divi-
sões é manifestar ‘os aprovados’. Estas divisões (ráiresis) são 
como um imã que atrai mentes insanas e indecisas. 
 
   Leon Morris: “Filosoficamente Paulo aceita a inevitabilidade das 
divisões. Ráiresis: A palavra vem de uma raiz cuja idéia é esco-
lher. Vem a significar um grupo de opiniões e, por conseguinte, 
aqueles que as escolhem. Ela é usada em relação aos Saduceus 
(At 5.17), aos Fariseus (At 15.5) e aos cristãos (At 24.5,14). Mas é 
uma obra da carne (Gl 5.20). Esse é o sentido da palavra aqui em 1 
Coríntios. Os aprovados: Estes suportaram o teste, a prova. E se 
tais pessoas devem ser manifestadas, então o teste é necessá-
rio”. 
 
   John, Fausset, Brown: Em Corinto não havia apenas cismas (11. 
18) por causa das recentes dissensões entre os crentes provoca-
das pelas diferenças de opinião. Havia dissensão nas festas de 
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dimento – (3) Várias escolas ou tendências – (4) Pontos de vista. 
Ela era usada não apenas para ensino ou curso seguido, mas tam-
bém para aqueles que se devotavam a alguma busca. Exemplo: 
Uma seita, ou assembléia daqueles que advogavam uma doutrina 
particular ou modo de vida”. 
   “Assim a palavra é usada em Atos e traduzida por “seita” dos 
Saduceus (5.17), dos Nazarenos (24.5, 14); em Atos 26.5 os fari-
seus são chamados de “a mais severa seita”. O termo “seita” foi 
aplicado de forma ofensiva ao Cristianismo em Atos 24.5 e 28.22, 
mas Paulo se levantou com determinação enfatizando que o Cris-
tianismo não é uma seita e sim um caminho”. 
 
   “A aplicação dessa palavra com censura é encontrada em 1 Co-
ríntios: “Porque até mesmo importa que haja partidos entre vós” 
(11.19); e em Gálatas: “Ora, as obras da carne são conhecidas e são 
... discórdia, dissensões, facções” (Gl 5.19), onde ela interfere 
com a unidade dos cristãos. Havendo apenas um padrão de ver-
dade, e apenas um alvo para toda vida cristã, qualquer escolha 
arbitrária que foge daquilo que é comum a todos os cristãos, tor-
na-se uma inconsistência e um pecado contra o qual somos ad-
vertidos. Ellicott define a palavra ‘heresias’ em Gálatas assim: ‘U-
ma forma de ‘dicostasia’ (desunião) mais agravada, quando as di-
visões se desenvolvem em partidos distintos e organizados”. 
   “Na Segunda Carta de Pedro o sentido eclesiástico subseqüente 
(sentido que a palavra recebeu com o passar do tempo) pode ser 
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traçado. Assim lemos: ‘As heresias destrutivas’ – ou ‘seitas de 
perdição’. Seitas de perdição são aquelas culpadas de erros dou-
trinários e de vida, descritos no capítulo todo e que em tal curso, 
separam a si mesmas da comunhão da Igreja” (Standard Bible 
Encyclopaedia - pg 1.377). 
 
SIGNIFICADO DO VERBO RAIRÉU ( ά ι ρ έ ω ) 
 
   O sentido principal desse verbo é escolher. A palavra ráiresis 
(α ί ρ έ σ ι ς) estritamente falando, dá idéia de uma escolha ou 
opinião, daí uma seita, facção e por implicação, discórdia, dissen-
são. Rairéticos (herético) é alguém que cria ou apóia divisões. 
 
   O Dr. Taylor assim definiu a palavra ráiresis: “Escolha de uma 
opinião ou partido, disposição favorável a outrem, testamento, um 
corpo de partidários de suas próprias doutrinas, seita, facção re-
ligiosa ou filosófica” (Dicionário do Novo Testamento Grego – pg 
12).  
   Veja como essa palavra “ráiresis” foi traduzida nos três textos 
abaixo: 
“Já não sei o que escolher” – Fl 1.22 
“Deus vos escolheu desde o princípio” – 2Tess 2.13 
“Moisés escolheu antes ser maltratado” – Hb 11.25 
 
SIGNIFICADO DO TERMO GREGO:  
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(1Co 12.25). A nossa palavra “dissensão” não expressa o sentido 
completo desse termo grego (cisma). Paulo já havia usado esse 
termo em 1Co 1.10, quando falou sobre as dissensões que causa-
ram facções na igreja em Corinto. Na perfeita união das partes do 
corpo humano, Deus preveniu tal divisão. Ele fez planos para que 
os membros cuidassem uns dos outros. No corpo todos os mem-
bros funcionam para o bem do todo. Nenhum cuidado especial é 
dado a um membro em detrimento do outro. 
 
   A. T. Robertson: Esse é o propósito de Deus para o corpo (1Co 
12.25). Um problema em um órgão afeta todo o corpo. Uma dor de 
cabeça pode ser provocada por um problema em outra parte do 
corpo. 
 
COMENTÁRIOS SOBRE RÁIRESIS E CISMA 
 
   Pelo que vimos acima podemos resumir assim: O cisma (fac-
ções) acontece primeiro e depois o raíresis. O cisma aponta para 
as rachaduras dentro da assembléia (igreja), como aconteceu em 
Corinto: “Eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Apolo e eu 
sou de Cristo” (1Co 1.12). Quando estes partidos não conseguem 
mais reunir debaixo do mesmo teto, eles se separam formando 
grupos distintos e organizados. Esse é o significado do termo rái-
resis. Para fixar o ensinamento, vamos repassar alguns textos já 
vistos acima e as explanações de alguns estudiosos da Escritura. 
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   John, Fausset, Brown: (1Co 11.18). As dissensões, divisões, não 
são causadas apenas por opiniões diferentes (1Co 1.10), mas por 
atos abertos nas festas de amor: “Porque, ao comerdes, cada um 
toma, antecipadamente, a sua própria ceia; e há quem tenha fome, 
ao passo que há também quem se embriague” (1Co 11.21). 
 
   A. T. Robertson: Ecclesia (igreja) aqui tem o sentido de assem-
bléia (1Co 11.18). Divisões (cismata), palavra antiga usada para ra-
char lenha. Ainda não eram divisões formais em duas ou mais or-
ganizações, mas divisões partidárias que se mostravam nas fes-
tas de amor e na ceia do Senhor. Os rumores de contenda eram 
mui constantes. 
 
   Leon Morris: Paulo ouviu que havia divisões até nas reuniões 
(1Co 11.18). A palavra aqui é cismata, usada em 1Co 1.10, e se refere 
às divisões que havia rasgado a igreja em partidos. 
 
COMENTÁRIOS SOBRE 1 CORÍNTIOS 12.25 
 
“Para que não haja divisão no corpo; pelo contrário, cooperem os 
membros, com igual cuidado, em favor uns dos outros” (1Co 
12.25). 
 
   Leon Morris: Esta ação de Deus é para prevenir contra o cisma 
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CISMA = σ χ ί σ µ α 
 
   A palavra grega “cisma” é muito importante e está intimamente 
relacionada com o termo ráiresis. Ela deu origem ao nosso termo 
“cismatologia”, que é a ciência que estuda os terremotos. Veja-
mos primeiro como ela foi traduzida no Novo Testamento: 
 
Mt 9.16 – “E fica maior a rotura (rasgo)” 
Mt 27.51 – “O véu do Templo se rasgou” 
Mc 1.10 – “Viu os céus abertos” 
Mc 2.21 – “E fica maior a rotura (rasgo)” 
Mc 15.38 – “O véu do Templo se rasgou” 
Lc 5.36 – “Rasgará a nova e o remendo da nova” 
Lc 23.45 – “O véu do Templo se rasgou no meio” 
Jo 7.43 – “Houve uma divisão entre o povo” 
Jo 9.16 – “Houve uma divisão entre eles” 
Jo 10.19 – “Houve nova divisão entre os judeus” 
Jo 19.24 – “Não a rasguemos” (a túnica de Jesus) 
Jo 21.11 – “E a rede não se rompeu” 
At 14.4 – “E a multidão da cidade se dividiu” 
At 23.7 – “E a multidão estava dividida” 
 
   Nos textos acima a palavra não traz a idéia de censura, mas 
mostra claramente a questão da separação e divisão. Todas as 
palavras em negrito foram traduzidas da palavra grega “cisma”.  
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DEFINIÇÕES DO TERMO CISMA (σ χ ι σ µ α ) 
 
   Um Léxico Grego-Inglês assim define o verbo cisma e o substan-
tivo cismata: 
 
* Rasgar, fender (Mt 27.51; Lc 5.36);  
* Abrir uma fenda ou abismo (Mc 1.10);  
* Dividir em partidos ou facções (At 14.4; 23.7);  
* Rasgo (Mt 9.16; Mc 2.21);  
* Uma divisão em partes (Jo 7.43; 9.16). 
 
COMENTÁRIOS SOBRE 1 CORÍNTIOS 1.10 
 
“Rogo-vos irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que 
faleis todos a mesma coisa e que não haja entre vós divisões (σ 
χ ι σ µ α); antes sejais unidos em um mesmo sentido e em um 
mesmo parecer”. 
 
   A. T. Robertson: “Paulo diz que as divisões não deviam continu-
ar (assim expressa o verbo no grego); isso significa que elas já 
existiam. Cismata: palavra antiga dando a idéia de rasgar, rom-
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per, fender (Mt 9.16; Mc 2.21) e foi usada para um homem que ra-
cha lenha. Aqui temos o exemplo mais primitivo do seu uso num 
sentido moral de divisão, dissensão” (Word Pictures in the New 
Testament). 
 
   Leon Morris: “Falar a mesma coisa” é um apelo para a concor-
dância. O uso da anunciação de partidos sempre tende a aprofun-
dar e perpetuar a divisão e Paulo apela para que isso fosse aban-
donado. Cismata: As divisões eram internas e Paulo pede que a 
situação seja remediada e que eles sejam unidos de uma só mente 
e de uma só opinião (ponto de vista). 
 
   John, Fausset e Brown: “Ser perfeitamente unidos” é o oposto 
de dissensões. “Uma mesma mente e um mesmo parecer”: a men-
te se relaciona com o que se deve crer interiormente, e o pare-
cer, o julgamento, se demonstram exteriormente nas coisas que 
levam à prática (J. Bengel). Dean Alford entende que se trata de 
disposição e opinião. 
 
COMENTÁRIOS SOBRE 1CORÍNTIOS 11.18 
 
“Porque, antes de tudo, estou informado haver divisões (cismas) 
entre vós quando vos reunis na igreja; e eu, em parte o creio” (1Co 
11.18). 


