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João 17:22,23

INTRODUÇÃO
Unidade é um assunto tão importante para Deus,  que Jesus antes de ser crucificado passou um longo
tempo ministrando e intercedendo por seus discípulos e por todos nós, para que pudéssemos aprender e
receber o espírito da unidade, nos tornando um só com Cristo e um só uns com os outros. Jesus disse que o
mundo só o conheceria se visse esse espírito de unidade em nós. (João 17:22,23)

UNIDADE
Vamos lá, lançado o primeiro desafio radical livre. Você sabe o que é unidade? 

Unidade é ação coletiva, que tende a um único objetivo, coesão, integração, união. Na unidade não significa
que todos se tornam iguais, que as diferenças desapareçam, mas significa que cada um abre mão do seu
“pensamento próprio” para caminhar junto numa mesma visão, num mesmo propósito com os demais,
para o cumprimento de metas estabelecidas pela liderança ou coletivamente.

I – A UNIÃO FAZ A FORÇA
Achamos  o  máximo quando nossos  super-heróis  salvam  o  mundo todo  sozinhos,  mas  onde  estaria  o
Batman sem o Robin? Fala sério: o que seria de Moisés sem Arão? Ou de Josué sem seu brother Calebe? A
verdade é que, na vida real, nenhum de nós pode fazer tudo sozinho. É muito mais fácil tomar a decisão
correta  quando outros  escolhem o  mesmo conosco.  É  mais  fácil  enfrentar  um problema ou  uma luta
sabendo  que  outras  pessoas  passaram  pela  mesma  situação.  Quando  alguém  nos  ajuda,  conseguimos
alcançar com maior facilidade um objetivo. É um alívio termos alguém a quem possamos confiar nossos
segredos.

Deus coloca em nossa vida, pessoas como a nossa família, nossos pastores, nossos líderes de IDE para nos
ajudar a aprender, a crescer e a viver como Ele quer. Essas pessoas não têm medo de dizer-nos quando
estamos errados e tornam-nos mais forte pelo seu encorajamento e apoio.

II – JUNTE-SE AOS QUE FARÃO BEM À SUA VIDA CRISTÃ
Ninguém pode viver “ilhado”, isolado. A Bíblia Sagrada emprega expressões que apontam a dependência
que temos das outras pessoas. Tudo o que você faz ou deve fazer envolve os outros.

Um problema sério que vivenciamos são os grupinhos que só servem para impedir você de ser um com o
Senhor. Sozinho, muitas vezes um, adolescente não tem coragem de fazer determinadas coisas, mas com
outros é capaz de cometer atos violentos e até criminosos. Há um ditado que diz “diga-me com quem tu
andas e eu te direi quem és”. Este pensamento está registrado na Bíblia sagrada com outras palavras e de
modo mais específico em Provérbios 13:20 “Anda com os sábios e serás sábio, porém, o companheiro dos
tolos será afligido”. Lembre-se “…as más conversações corrompem os bons costumes” (I Cor 15:33.)

Viver  em  união  é  necessário,  porém  saiba  escolher  as  companhias!  Faça  parte  da  galera  que  tem
compromisso com Deus,  que se reúne para louvar ao Senhor,  que quando estão no shopping não tem
dificuldade em mostrar que é uma galera na contramão do sistema. Sabe onde Jesus estava, quando tinha
apenas 12 anos? Entre os doutores! Fazendo o que Fama Teens? Aprendendo (Lc 02:46). Faça como Ele –
alie-se àqueles que podem fazê-lo progredir.

APLICAÇÃO DA PALAVRA E COMPARTILHAMENTO
E você como tem encarado esse desafio? Tem sido independente? Tem insistido em viver em turminhas
isoladas? Como está a tua unidade?

CONCLUSÃO
Queridos Teens, a palavra de Deus afirma: “Oh quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união”!
Viver em unidade agrada a Deus. É importante relacionar-se bem com as pessoas sabendo fazer amizades
sadias e que irão estruturar tua fé.
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