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UNIDADE PARA CONQUISTAR

2 Crônicas 20.13

INTRODUÇÃO
Durante este mês, temos refletido sobre a unidade como sendo um princípio de Deus. Entretanto,
unidade para oposição é contrário à vontade de Deus. Hoje, não será diferente, pois refletiremos
sobre  a  unidade  para  conquistar.  Josafá,  um líder  que  convocou  Judá,  buscou  a  unidade  para
conquistar, em Deus. O desejo do inimigo de nossa alma é nos dispersar, mas o desejo de Deus é que
mantenhamos a  unidade  com Ele.  Dessa  forma,  já  não estaremos com Ele  só  nas  pelejas,  mas
também nas nossas conquistas, pois elas serão conquistadas por meio da atuação Dele, (2Cr. 20.17;
Rm. 8 37).

A UNIDADE QUE CONQUISTA COMEÇA COM A OBEDIÊNCIA
Josafá, um líder que agiu no caos, convocou a todo Judá a congregar e expôs o perigo pelo qual
passavam com o ataque dos filhos  de Amom e de Moabe.  Após ouvir  seu líder,  Josafá,  o povo
reunido, em família, reagiu, positivamente, sendo obediente (2Cr. 20.13) . Sem a obediência a Deus,
por meio do nosso líder, dificilmente conseguiremos andar em unidade. Para obedecermos a Deus,
por meio da nossa liderança, teremos que abrir mão de nossos próprios interesses, nossas visões,
nossas experiências, nossos entendimentos próprios e, até mesmo, de nossas próprias razões. Abrir
mão de si mesmo é o caminho para a unidade conquistadora (Fp 2.2-11). A unidade em Deus, que
gera conquista, veio por meio da oração de Josafá e do povo e Deus respondeu à oração através do
profeta  Jaasiel:  “Nesta  batalha  não  tereis  que  pelejar;  postai-vos,  ficai  parados  e  vede  o
livramento que o Senhor  vos concederá,  ó  Judá e  Jerusalém.  Não temais,  nem vos assusteis;
amanhã saí- lhes ao encontro, porque o Senhor está convosco”  (2Cr. 20.17). Josafá ordenou que
louvassem a  Deus  e  o  povo  adorou-O  com alegria  e,  por  isso,  Deus  deixou  o  exército  inimigo
desbaratado, e o povo de Deus prosperou com os despojos e celebrou a Deus (2Cr. 20. 22-28)

UNIDADE PARA CONQUISTAR, EM FAMÍLIA
As famílias de Judá demostraram que estavam em unidade, homens, mulheres, crianças e todos
seus filhos atenderam ao chamado de Josafá, compreenderam a mensagem e o perigo eminente, se
colocaram diante do Senhor e receberam a orientação para conquistar. Deus fez as famílias para
viverem em unidade (Mc 10.7-9), para conquistarem seus sonhos e seus objetivos e serem felizes,
com a presença do próprio Deus, mas, infelizmente, o pecado entrou e trouxe a desunião (Gn 4.8).
Mas,  quando a família está em unidade para conquistar em Deus, seu poder se manifesta,  e  se
cumpre o plano inicial para a família.

A UNIDADE PARA CONQUISTAR EM DEUS
E  todos  de  Judá  estavam  reunidos,  em  jejum  e  oração,  então  veio  o  Espírito  do  Senhor,
(2Cr 20.14-17). O Espírito Santo só habita onde há unidade, Ele é um e habita em todos os irmãos,
simultaneamente. No dia de pentecostes, todos foram cheios do Espírito Santo, recebendo poder
para realizarem a obra de Deus (At. 2.4, Lc 10.19).

APLICAÇÃO DA PALAVRA E MOMENTO DE COMPARTILHAMENTO
Estamos obedecendo a missão estabelecida pelos nossos líderes? Temos atraído a manifestação de
Deus por meio da nossa unidade?

CONCLUSÃO
A unidade em crer e obedecer a Deus e ao líder traz a  conquista , a  prosperidade e a  celebração
(2Cr. 20.20-30). Dessa forma, nada devemos temer, pois as pelejas do povo de Deus, são as pelejas
do próprio Deus.
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