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• Ainda em tom autobiográfico, Paulo nos diz: “Catorze anos depois, 

subi novamente a Jerusalém, dessa vez com Barnabé, levando também Tito 

comigo. (v.1).  

Por que ele resolveu ir até lá?  

a) Porque ele recebeu uma “Revelação” (v.2) – Isso nos lembra que ele 

era um Apóstolo! E, portanto, tinha acesso direto à Deus!  O problema 

é que falsos mestres estavam dizendo que a mensagem de Paulo era 

inadequada, que precisava de algo a mais! (LEI).  

b) Paulo temia que os apóstolos de Jerusalém pudessem não ser fieis a 

esse evangelho, e permitissem que os preconceitos culturais os 

iludissem.   

“Fazendo-o, porém, em particular aos que pareciam mais influentes, para 

não correr ou ter corrido inutilmente.” (v.2).  

 

 

Introdução  –  
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• Mas, o que estava em jogo? “A verdadeira Unidade da Igreja”. 

 

Pois temos de um lado Paulo, afirmando que “O evangelho da fé em Cristo, é para 

todas as pessoas, de todos os países, raças e culturas.”  

Do outro lado, temos seus opositores dizendo: Nem todo o povo judeu é cristão, 

mas, todos os cristãos devem viver como judeus!  Ver (2.14).  

 

A primeira lição que aprendemos nesta introdução, é que o evangelho que Paulo 

recebeu do Senhor Jesus, é o mesmo que os Apóstolos receberam de Cristo! 

Sendo assim, apesar de localizações diferentes, e culturas diferentes, a 

mensagem poderia e deveria ser preservada! Com isso, a Unidade do 

Evangelho é primordial para a Igreja.   
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1. Aprender a aceitar a todos que estão em Cristo, independente 

de seus antecedentes culturais e étnicos – (3-5). . 

 

A unidade cristã não leva em consideração distinções culturais, étinicas, e até 

denominacionais.   

Portanto, assim como, Tito não foi obrigado a se circuncidar (3), não devemos hoje 

insistir em acrescimos à fé no Evangelho!    

 

a) Podem existir falsos irmãos nas Igrejas! (4)  

b) Usos e costumes nas Igrejas podem nos levar a escravidão! (4) – Onde sentar, 

se bate palma ou se não bate, corte de cabelo, se culto é animado ou se não é! 

Enfim, o que determinará nossa Unidade é a verdadeira mensagem do 

“Evangelho”.  E qual é? “Somos salvos pela fé em Cristo”!    

 

 

Com isso, gostaria de destacar algumas exigências para 

a verdadeira Unidade do Evangelho  –  
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2. Para manter a unidade Cristã, não podemos abrir mão da 

verdade do Evangelho – (5).  

 

Paulo declarou que não voltaria a se submeter ao jugo e a escravidão da Lei. Os 

judaizantes queriam que Tito fosse circuncidado, senão, não poderia ser salvo. 

(Atos 15.1-5).    

 

Paulo recusou tal colocação! E disse que Tito não precisava ser circuncidado, pois 

ele havia sido salvo pela fé em Cristo Jesus!  

 

a) Essa Lição é muito importante também para os nossos dias! Pois, ainda 

encontramos muitas Igrejas e muitos cristãos que exigem dos novos, o 

cumprimento e a obediência a uma série de regras e costumes que foram 

abolidos em Cristo.     
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3. Saber que Deus levanta diferentes Ministérios e Ministros para 

levar sua mensagem  – (6-8).  

 

Paulo sabia que diante do Senhor todos eram iguais! No verso (6) ele apresenta até 

uma pitada de humor sarcástico!     

 

“O que eles eram não faz diferença para mim”!   

 

a) No ministério precisamos preservar a Unidade – uma vez, que “Deus não julga 

pela aparência”. (6).  

b) Ter consciência que existem diferentes tipos de “Ministérios” (7,8) – é 

importante para a Unidade Cristã!   

 

 

Com isso, gostaria de destacar algumas exigências para 

a verdadeira Unidade do Evangelho  –  
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4. A Unidade do Evangelho resulta em Comunhão e amor pelos 

Pobres e necessitados – (9-10).  

 

Paulo e Barnabé foram chamados por Deus para desenvolver a obra da 

evangelização principalmente entre os gentios! Enquanto Pedro e outros 

estavam incumbidos de proclamar aos Judeus! Amém. – Mas, isso não impediu 

o reconhecimento do trabalho de Paulo e Barnabé. Ou seja, resultou em 

comunhão.      

“Pediram que nos lembrássemos dos pobres”   

a) Na segunda carta de Paulo aos Coríntios temos uma referência à oferta que 

Paulo estava levantando em várias Igrejas para os crentes da Igreja de 

Jerusalém! (I Cor 16.3; Rm 15.25,26).  

b) Este era um serviço social! Se há uma área da Igreja em que temos desafios é 

a área social. (Tg 2.15-16).    

 

 

Com isso, gostaria de destacar algumas exigências para 
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A Unidade do Evangelho é fundamental para o andamento da Igreja!  

 

1. Já houve momentos em que você começou a pensar que seu 

desempenho conta para a sua Salvação?  

2. Você consegue se lembrar de exemplos no Ministério e na Igreja que 

valorizam mais a cultura, os usos e costumes, a denominação, mais do 

que a verdade do Evangelho?  

3. Como você tem cuidado dos pobres? Tem pensado neles?  

 

Boa semana! E Deus te abençoe.  

CONCLUSÃO –  


