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“UNIDADE”

João 17.22,23

“Dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um: eu neles e tu em
mim. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste, e os amaste
como igualmente me amaste.” João 17:22,23 

INTRODUÇÃO

Deus  se  manifesta  desde  a  criação  em  unidade,  Deus  Pai,  Filho  e  Espírito,  (Gn  1.  1-3.  Jo.1.1-3)
demonstrando o seu perfeito amor. Unidade para a igreja não é uma questão de escolha, é a natureza
instituída por Cristo.

UNIDADE 
O que é unidade? Designa a qualidade do que é único ou indivisível, sendo um princípio espiritual, no
qual o próprio Deus é a unidade na trindade.
Exemplo de Unidade: Um saco de batatas é união, são várias batatas juntas porém cada uma com a sua
característica, tamanho, cor, forma…, um purê de batatas é uma unidade, já não existe diferença entre
elas.
Como  podemos  identificar  a  unidade? Por  meio  da  construção  da  torre  de  babel,  podemos
identificar  as  características  deste  poderoso  princípio.  O  próprio  Deus,  ao  averiguar  o  propósito  da
construção, e reprová-lo, identificou as características da unidade: uma só linguagem, um só projeto, um
só propósito. (Gn 11.6)
Por que a unidade é tão poderosa? Porque quando existe unidade não há impedimentos para o
sucesso de qualquer projeto, seja para o bem ou mal, (Gn 11.6), embora a aprovação final dos projetos seja
de Deus. No caso da cidade e da torre, vimos que a unidade do povo foi capaz de fazer a construção, mas,
porque  Deus  reprovou  este  projeto,  Ele  mesmo  confundiu  a  língua  para  que  o  povo  não  mais  se
comunicasse e espalhou-o sobre toda a face da terra.
Unidade, a vontade de Deus para seus filhos. Cristo, ao fazer a oração sacerdotal, demonstrou ao
Pai as características deles de serem um no propósito estabelecido pela Trindade e, para que a missão
continuasse,  aqueles  que cressem precisavam ser  um como Ele  é,  em Deus.  Cristo deu da glória  que
recebeu de Deus para que nos tornemos um com Ele (Jo 17:21-22) para que o caráter de Deus se manifeste
em nós, por meio do Espírito Santo, a fim de que todos o conheçam por meio da igreja. A igreja é formada
por uma diversidade de pessoas, cada um com as suas características: pessoal, cultural, social, moral, e o
relacionamento em unidade só é possível através do amor revelado por Cristo através do Pai.(Jo 17. 26)

APLICAÇÃO DA PALAVRA E MOMENTO DE COMPARTILHAMENTO
A unidade é poderosa para conquistar. Por que temos dificuldade de praticarmos a unidade? (Fp 2.1- 11).
O desejo de Cristo é que sejamos um em Deus pelo Espírito para que o mundo o conheça. O mundo tem
conhecido o amor de Deus através de sua vida? A igreja é formada por diversidade de pessoas. Como está a
minha unidade com a igreja?

CONCLUSÃO 
O inimigo, ao longo da história, tem tentado destruir a unidade da igreja a fim de que o propósito de Deus
para a  humanidade não se  realize.  Mas o nosso dever é  lutarmos,  é  nos  esforçar   para mantermos a
unidade para que todos conheçam a Cristo. 
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