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O TEMA DAS FESTAS 
#3 - UM SÓ CORAÇÃO! 
        Unidade produz conquistas. 

 
O poder da unidade é algo tão grande que no caso de Ninrode e a torre de Babel Deus disse: “Eis 
que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo; agora não haverá 
restrição para tudo que intentam fazer.” Gênesis 11:6 
 
São muitos os fatos e textos que expressam o ensino sobre o poder da unidade no mundo 
espiritual e nas circunstâncias terrenas. Jesus disse: “Porque, onde estiverem dois ou três reunidos 
em meu nome, ali estou no meio deles.” Mateus 18:20 20 

 
Salmos 133  
1 Oh! Como é bom e agradável viverem unidos os irmãos!  
2 É como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba, a barba de Arão, e 
desce para a gola de suas vestes.  
3 É como o orvalho do Hermom, que desce sobre os montes de Sião. Ali, ordena o 
SENHOR a sua bênção e a vida para sempre. 

 
Todos deveriam ser ensinados sobre as questões de inimizade, separação, divisões, brigas e tantas 
coisas que acontecem em família e em comunidade para afastar uns dos outros. Este século traz 
tecnologia, riquezas, mas, traz também, de forma muito forte, uma falsa ideia de independência 
e isolamento. Somos capazes de estar na igreja, nos envolver com as coisas de Deus e manter 
problemas em casa ou no trabalho, amizade ou vizinhança, que geram falta de unidade. 
 
São muitos os fatos e textos que expressam o ensino sobre o poder da unidade no mundo. 
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Filipenses 1:27-28 27  
Vivei, acima de tudo, por modo digno do evangelho de Cristo, para que, ou indo 
ver-vos ou estando ausente, ouça, no tocante a vós outros, que estais firmes em 
um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé do evangelho;  
28 e que em nada estais intimidados pelos adversários. Pois o que é para eles 
prova evidente de perdição é, para vós outros, de salvação, e isto da parte de 
Deus. 
 
João 10:10 10  
O maligno vem somente para roubar, matar e destruir; eu vim para que tenham 
vida e a tenham em abundância. 
 
1 João 1:7  
Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com 
os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. 
 

A plena unidade só é possível no Espírito. Ele é quem nos une. 
• Como você tem se enchido do Espírito Santo? 
• Como os frutos do Espírito estão trabalhando em você, de tal forma que os problemas 

comuns que geram divisão e falta de unidade sejam vencidos? 
 
OREM PELAS CONFLITOS FAMILIARES  
O que você pode fazer em sua família para restaurar a comunhão, a unidade para conquistas? 
 
OREM POR SABEDORIA PARA OS PROJETOS E NEGÓCIOS 
A quem você deveria recorrer com sabedoria, para que a unidade possa permitir conquistas? 
 
OREM PELOS CASAMENTOS 
Muitos casais vivem na mesma casa, dormem na mesma cama, mas são muito individualistas. 
 
 

A INDEPENDÊNCIA É O PECADO  
PLANTADO POR SATANÁS NO ÉDEN. 

 
 

 
A UNIDADE É A OPERAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO  
NA VIDA DE TODO DISCÍPULO DE CRISTO. 
Acrescentem outros versículos que nos ajudam a ver a unidade do Espírito e do Corpo ensinada 
pela Bíblia Sagrada; a ver o que o maligno faz para gerar separações e como vencer o adversário 
com o amor de Deus, a paz de Cristo, os frutos e dons do Espírito Santo! 
 
Atos 2:42-47 42  
E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. 43 Em cada alma 
havia temor; e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. 44 Todos os que creram 
estavam juntos e tinham tudo em comum. 45 Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto 
entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. 46 Diariamente perseveravam unânimes no templo, 
partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, 47 louvando 
a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os 
que iam sendo salvos. 


