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Sl.133.3 - Como o orvalho do Hermom, 

que desce sobre os montes de Sião; 

porque ali o SENHOR ordena a bênção 

e a vida para sempre. 

 

Amados discípulos, gostaria que 

percebessem através de Jesus a 

importância da unidade e quanto ela 

custou: 

 

Rm. 5. 5 a 11 - E a esperança não traz 

confusão, porquanto o amor de Deus 

está derramado em nosso coração pelo 

Espírito Santo que nos foi dado. 

6  Porque Cristo, estando nós ainda 

fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. 

7 Porque apenas alguém morrerá por 

um justo; pois poderá ser que pelo bom 

alguém ouse morrer. 8 Mas Deus prova 

o seu amor para conosco em que Cristo 

morreu por nós, sendo nós ainda 

pecadores. 9 Logo, muito mais agora, 

sendo justificados pelo seu sangue, 

seremos por ele salvos da ira. 10 Porque, 

se nós, sendo inimigos, fomos 

reconciliados com Deus pela morte de 

seu Filho, muito mais, estando já 

reconciliados, seremos salvos pela sua 

vida. 11 E não somente isto, mas 

também nos gloriamos em Deus por 

nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual 

agora alcançamos a reconciliação. 

 

Observe neste texto acima que 

nenhuma atitude nossa poderia 

promover reconciliação. Éramos todos 

culpados e nada em nós poderia 

promover uma união com o Criador, 

mas o Senhor promove o caminho da 

reconciliação: Jesus, o justo, vem pagar 

com sua vida a dívida que era nossa, 

tudo com um único propósito, a 

unidade. Pois é, o preço da unidade é a 

vida. O que isso significa? Abrir mão de 

tudo por unidade. Veja o que Jesus 

abriu mão para promover unidade 

entre o PAI e nós: Abriu mão da sua 

glória, da sua divindade, para habitar 

num corpo frágil, para ser desprezado, 

moído, humilhado e morrer da forma 

mais horrenda possível, tudo para trazer 

filhos ao PAI. Unidade. Essa é a palavra. 

 

Mas só entenderemos o propósito de 

Deus nosso PAI se estivermos em Cristo. 

"Em Cristo", significa que o crente vive e 

age agora na esfera de Cristo Jesus.  
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O novo ambiente do redimido é o da 

união com Cristo. "Em Cristo" o crente 

tem comunhão consciente com seu 

Senhor, e, nesse relacionamento, sua 

própria vida é considerada a vida de 

Cristo manifesta através dele (Gl 2.20).  

 

Essa comunhão pessoal com Cristo é a 

coisa mais importante na experiência 

cristã. A união com Cristo é uma dádiva 

de Deus mediante a fé. A Bíblia 

contrasta nossa nova vida "em Cristo" 

com a velha vida não regenerada, "em 

Adão". Enquanto a velha vida é 

caracterizada pela rebeldia, pecado, 

condenação e morte, nossa nova vida 

"em Cristo" é caracterizada pela 

salvação, vida no Espírito, graça 

abundante, retidão e vida eterna, uma 

vida completamente desprendida deste 

mundo, seus valores e cultura, pois a 

nossa cultura agora é do céu, onde o 

amor, a fidelidade, a honra, a verdade, 

a misericórdia e a lealdade prevalecem. 

 

 

Perguntas: 
 

1. O que significa unidade pra você? (Efésios 4:1 a 6). 

 

2.Você já pagou algum preço pela unidade? Pode contar como foi? O que você 

precisou abrir mão? Ou você preferiu pular fora e não lutar? 

 

3.Em quantas igrejas você já esteve? Quais foram os motivos que te levaram a sair? 

(Hebreus 10:25) 

 

4.Você é uma pessoa difícil? (Romanos 13:8 ao 14).                                                 

 

 

 

 


