
Terceiro Trimestre 2013—Reavivamento e Reforma 
7. Unidade: o vínculo do reavivamento  
 
Material bíblico: João 17:9–11, 20–24; 1 Cor. 12:12–18; Atos 4:32, 33; 1:8; 15:1–31; Mt. 
18:16–20; Ef. 4:1–3. 
 
Citações 

• Somos simplesmente tão fortes quanto somos unidos; tão fracos quanto somos divididos. J. K. 

Rowling 
• A razão por que o mundo não tem unidade e jaz alquebrado em um monturo é que o homem 
não tem união nem sequer consigo mesmo. Ralph Waldo Emerson  
• Unidade é força... quando há trabalho em equipe e colaboração, coisas maravilhosas podem 
ser alcançadas. Mattie Stepanek  
• Uma centena de pessoas religiosas mantidas em unidade por organizações zelosas não 
constituem uma igreja, do mesmo modo que onze homens mortos não formam um time de 
futebol. O primeiro requisito é a vida, sempre. A. W. Tozer  
• Onde há unidade há sempre vitória. Publílio Sírio  
• Como dizem os construtores: as pedras maiores não assentam bem sem as menores. Platão 

• Para ser real a unidade deve suportar a pressão mais severa sem quebrar. Mahatma Gandhi 
 
Perguntas 
 Por que tanta ênfase na unidade? Será que ela só serve para tornar a vida dos administradores 
da igreja mais fácil? Como Jesus descreveu a unidade? Unidade significa pensar da mesma 
forma? Então, como é que a unidade funciona? Por que é que a unidade é tão importante para 
Deus em termos de harmonia no universo? Qual foi o custo da expiação e da unidade para Deus? 
 
Resumo bíblico 
 Em João 17, Jesus orou para que seus discípulos tivessem unidade (9-11). Então, ele continuou a 
orar por todos aqueles que iriam segui-Lo: "Eu não estou apenas orando por eles, eu também 
estou orando por aqueles que confiam em mim por causa da mensagem que eles pregam. Eu oro 
para que todos sejam um, como Tu, Pai, vives em mim, e eu vivo em Ti, para que também eles 
possam viver em nós a fim de que o mundo acredite que Tu me enviaste. Eu lhes dei a glória que 
me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu vivo neles, e Tu vives em mim. Que eles 
tenham completa unidade, de modo que o mundo inteiro possa saber que Tu me enviaste, e que 
Tu os amas, assim como me amas. Pai, quero que aqueles que me deste estejam comigo onde eu 
estiver, para que eles possam ver a glória que Tu me deste, porque me amaste antes da criação do 
mundo” (João 17:20-24 FBV).  
Em 1 Coríntios 12:12-18, Paulo usa a imagem do corpo como uma forma de explicar como as 
diferentes partes compõem o todo trabalhando em uníssono. A experiência da igreja primitiva é 
que "todos os crentes eram do mesmo coração e mente" (Atos 4:32 FBV). Como resultado, eles 
receberam o Espírito Santo (Atos 1:8) e puderam operar mesmo tendo que tomar decisões difíceis 
(At 15). Mat. 18:16-20 dá instruções a respeito de como lidar com as divergências entre os 
cristãos. Paulo diz à igreja em Éfeso: "Façam todo o esforço para manter a unidade no Espírito 
por meio da paz que une a todos. Pois há um só corpo e um só Espírito, como também vocês 
foram chamados em uma só esperança. O Senhor é um só, a nossa confiança nele é uma só, e há 
um só batismo; há um só Deus e Pai de todos. Ele está acima de tudo, por todos e em todos" (Ef. 
4:3-6 FBV). 
 
Comentário   



 Há muita discussão hoje sobre a unidade da igreja, e grande parte dessa discussão é 
equivocada. Tentativas de definir os princípios de unidade em termos de um credo sempre 
falharam, e temos tomado a posição de que a Bíblia é o nosso único credo. Tentativas 
administrativas para impor a unidade só acabam no abuso de poder e causam danos ao corpo de 
Cristo. A verdadeira unidade advém de concordarmos com os métodos e a missão de Jesus, e os 
aceitarmos. Cristo nos incentivou a virmos a Ele para descobrir a única maneira de viver e 
encontrar a salvação.  
 Como é muitas vezes mencionado, a unidade não é uniformidade. Somos todos indivíduos 
singulares, com toda essa diversidade, na qual Deus se deleita, em nós. Não pensamos os mesmos 
pensamentos e, às vezes, vemos as coisas de forma bem diferente. Mas isso não deve destruir a 
unidade que, juntos, temos em Cristo. Como Gálatas 3:28 afirma, somos todos um em Cristo 
Jesus, embora tenhamos diferentes etnias, posição social e gênero.  
Somos encorajados a viver uma vida digna da nossa vocação. Nossa vocação está ligada à 
esperança única em Cristo. Essa esperança nos une e reconhecemos que não há outra maneira, 
nem outro futuro sem Deus e sem Sua prometida esperança. Como resultado, nós avançamos 
juntos para essa esperança e desejamos ajudar as outras pessoas a encontrar essa bendita 
esperança. Como transportadores de esperança, nós nos tornamos um espetáculo para todo o 
universo. 
Aqui vemos o poder unificador da esperança à qual fomos chamados, e como Deus nos guia por 
meio do poder motivador da esperança. Entendemos também que devemos compartilhar essa 
esperança, especialmente com nossa família e amigos. Nosso objetivo deve ser a partilha de 
esperança da melhor forma, não sensacionalizando nossas expectativas, mas colocando a 
esperança em seu melhor contexto. Nossa mensagem não deve ser baseada no medo, mas no 
amor; não deve promover a angústia, mas deve, em vez disso, conceder certeza. Como 
embaixadores de Deus no fim dos tempos, temos que nos tornar um "espetáculo para todo o 
universo, para os anjos, bem como para os homens".  
Somente quando estamos unidos na esperança, podemos representar corretamente a Deus diante 
de um mundo agonizante. Essa unidade não pode acontecer por planos humanos, mas apenas 
através de nosso compromisso com o Deus da esperança, o Deus que nos ajuda nas horas de 
provação. Precisamos ser fiéis a este chamado de esperança, tornando-nos representantes do Deus 
que deseja levar todos à esperança da salvação. Ao fazê-lo, nossas vidas precisam refletir aquilo 
em que cremos, enquanto que nossa igreja deve demonstrar a unidade que esta esperança produz. 
Como uma comunidade de fé mundial, é nosso privilégio conclamar todas as pessoas à unidade 
da fé, esta fé que aguarda a breve volta de Cristo, o evento que vai tornar nossa esperança 
completa em Jesus. 
 
Comentários de Ellen White 
 Quando o povo de Deus é um, na união do Espírito, todo o farisaísmo, toda a justiça própria, 
que foram o pecado da nação judaica, serão expelidos de todos os corações. O molde de Cristo 
estará sobre cada membro de Seu corpo, e Seus filhos serão novos odres nos quais pode Ele 
derramar Seu vinho novo, e este não os romperá. Deus revelará o mistério que oculto desde todos 
os séculos. Ele revelará quais são “as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é 
Cristo em vós, a esperança da glória” (Cl 1:27) {Cita também v. 28 e 29 também} {Mensagens 
escolhidas, v. 1, p. 386} 
 Jesus Cristo é o único grande fator de Unidade. Ele possui os atributos que harmonizam todas 
as diversidades. E ele, o dom acima de todos os outros, foi dado a nosso mundo para conceder 
expressão à mente e ao caráter de Deus, a fim de que todo ser inteligente, se o desejar, possa ver a 
Deus na revelação de Seu Filho.  {The Youth’s Instructor, 19 de agosto de 1897}  
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