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INTRODUÇÃO___________________________________________________________________ 

Nosso ponto de partida será o estudo de duas passagens-chaves do Novo 

Testamento sobre unidade. A primeira delas está nos evangelhos – trata-se de João 

17.20-23, quando Jesus ora pela unidade de todos os discípulos.  

O que Jesus tinha em mente quando declarou: “Para que sejam um, assim 

como nós somos um”? certamente Jesus não estava pensando em uma 

organização eclesiástica que a tudo acolhe (ecumenismo). Na verdade, ele fala 

de uma união quádrupla que pode ser descrita da seguinte forma: 

1. A Unidade que Jesus descreveu é uma união de discernimento, uma 

questão de solidariedade na percepção do que é real e verdadeiro e na convicção 

a esse respeito.   

A glória que o Pai deu ao Filho e que o Filho deu aos discípulos (v.22) é, sem 

dúvida, a autorrevelação de Deus (esse é muitas vezes o sentido de “glória” nas 

Escrituras) por meio da “graça e verdade” que Jesus declarava e incorporava (Jo 

1.14-18), a revelação de que, por meio do Evangelho, o Espírito Santo leva aquele 

que está em trevas a conhecer a Deus e ter comunhão com ele. Jesus se referiu a 

isso quando, momentos antes, em sua oração, ao mencionar os onze fiéis, disse: 

“porque lhes transmiti as palavras que tu me deste, e eles as acolheram...” (17.8). 

Assim como, de acordo com Jesus, o Pai e o Filho pensam juntos na unidade de sua 

vida trinitária, de maneira que o Pai traça todo o plano de ação do filho e o Filho 

se identifica com tudo o que o Pai planeja para ele (Jo 5.19-23; 8.26-29; 12.49,50), 

do mesmo modo os cristãos devem se identificar com os pensamentos e 

ensinamentos do Pai e do Filho, conforme registrado nas Escrituras. Isso significa que 

os cristãos pensam juntos e concordam uns com os outros no que diz respeito à 

natureza, à vontade e à obra de Deus, de modo que uma ortodoxia toma forma e 

é defendida firmemente no meio deles.  

2. A unidade que Jesus descreveu é a união em vida espiritual. 

A união em vida espiritual, é uma união naquilo que jesus chamou de “vida 

eterna” e, em um momento meditativo de oração definiu como conhecer ao 

“único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo” – a si mesmo! – “que enviastes” (17.3). isso 

significa: 

a) reconhecer a realidade de Deus e do Senhor Jesus. 
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b) respondermos ao impacto espiritual do Pai e do Filho mediado pela 

palavra apostólica, assim como os seres viventes deste mundo respondem ao 

estímulo físico. 

c) passarmos pela transformação interior que Jesus descreveu para 

Nicodemos como nascer de novo da água e do Espírito (jo 3.3-7), por meio da qual 

Jesus, ao morrer pelos pecados e nos atrair para si, torna-se o principal foco da 

nossa vida (3.14-21). 

d) recebermos de Deus a força para resistir ao mundo e ao Diabo, assim como 

para propagar a mensagem do evangelho (17.14-16,20). Essa vida eterna com seus 

quatro passos resulta do fato de o próprio Cristo estar em nós, unido com cada um 

para sustentar a vitalidade divina na alma humana e nos ligar uns aos outros por 

meio da ligação de cada um de nós com ele.  

3. A unidade que Jesus descreveu é uma união em amor ativo: amor que é 

motivado e revigorado pelo conhecimento do amor redentor e transformador de 

Deus por nós (v.23,26).  

Nosso amor se esforçará para honrar e exaltar da maneira devida todos os 

que se constituírem em objetos seus: Deus, com gratos louvores, fidelidade à Palavra 

revelada e proclamação do evangelho da graça; e o próximo, servindo-o e 

auxiliando-o em suas necessidades, quaisquer que sejam elas. Será amor santo, que 

mantém os padrões morais de Deus em tudo o que realiza. Será na verdade, amor 

sobrenatural, que brota da aliança d coração com o Senhor Jesus, cuja união 

redentora com os que nele creem – “eu neles” (v.23) – é o meio necessário para 

que esse amor venha a existir.  

4. A unidade que Jesus descreveu é a união no ministério missionário 

Quando o filho encarnado estava na terra, o Pai e ele, o que envia e o 

enviado, estavam como diríamos nos dias de hoje, juntos em uma missão, 

realizando a obra da redenção que traria um ministério de graça e salvação para 

o mundo. O comissionamento dos discípulos pelo Filho após sua ressurreição – 

“Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio” (Jo 20.21b) – envolve nessa 

missão todos os cristãos, de uma forma ou de outra, enquanto viverem neste 

mundo. Somos chamados para sermos um, unidos em cooperação para disseminar 

ativamente o evangelho, em Cristo e sob sua liderança missionária.  

A unidade cristã pela qual orou Jesus pode ser resumida da seguinte forma: 

1. Uma lealdade comum a ele acima de tudo, que se expressa na adesão 

sensata aos seus sentimentos. 

2. Valorização genuína do dom da vida eterna que ele nos concedeu. 

3. Na adoção do amor santo como estilo de vida. 

4. No compromisso fundamental com a obra missionária de levar o evangelho 

a todo mundo.  
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Dimensão da Unidade Cristã 

A segunda passagem-chave do Novo Testamento sobre unidade, encontra-

se em Efésios 4.1-6. 

Manter a unidade do Espírito: essa é a preocupação de Paulo aqui, e ele faz 

duas coisas no trecho citado e nos versículos seguintes.  

1. ele nos lembra das realidades que ao mesmo tempo contribuem para essa 

unidade e a constituem.  

2. abrangendo vários aspectos, ele sugere como trabalhar para mantê-la 

Primeiramente, o que é a unidade do Espírito? 

Trata-se de determinada realidade que resulta do envolvimento de muitas 

pessoas não apenas com o Espírito Santo, mas também, por meio dele, com o Filho 

encarnado – que, por designação do Pai, é o justo Senhor da igreja e do mundo – 

e com o próprio Pai, que se tornou nosso Pai adotivo por meio de Cristo (Rm 8.14-17; 

Gl 4.4-7; 1Jo 3.1,2). O próprio Cristo colocou em foco o ministério do Espírito Santo 

ao dizer: “Ele me glorificará, pois receberá do que é meu e o anunciará a vós” (Jo 

16.14). Além disso, Cristo e sua glória são essenciais para todos os aspectos do 

ministério pós-Pentecostes do espírito, seja esclarecendo nossa mente para 

entender a pessoa, o lugar e a atuação redentora de Cristo, seja gerando a fé em 

Cristo e nos unindo a ele em sua vida ressurreta, transformando-nos individualmente 

à imagem moral de Cristo ou, ainda, mantendo a Igreja unida em sua caminhada 

rumo a maturidade em Cristo.  

Dentro da estrutura trinitária (Um Espírito, um Senhor, um Pai), Paulo cita quatro 

realidades específicas da unidade, cada qual, à sua maneira, evidencia a glória 

de Cristo, em quem e por meio de quem os cristãos são um só. 

1. Há uma só fé 

A fé é a resposta que damos de coração, mente e força ao Deus que a nós 

se apresenta em graça e misericórdia.  

Num sentido amplo, a fé é a convicção em tudo o que a Bíblia nos diz sobre 

Deus e, ao mesmo tempo, a resposta a tudo isso.  

Num sentido específico e incisivo que o Novo Testamento geralmente usa, a 

fé está precisamente em duas coisas: 

I. no próprio Jesus Cristo, o Senhor e Salvador que vive e que um dia afirmou 

ser ele mesmo a verdade, no sentido de que ele é a realidade última que todos 

temos de enfrentar (Jo 14.6).  

II. nas verdades que a Bíblia como um todo, apresentam a respeito de Jesus. 
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A dupla resposta da fé, portanto, é a adoção das verdades a respeito de 

Cristo e a confiança pessoal nele, confiança que leva ao rompimento com nosso 

estilo de vida anterior, a um compromisso com ele de sermos seus discípulos para 

sempre e à concentração das nossas mais profundas esperanças nele – que é nosso 

próximo ponto.  

Antes de avançarmos, devemos lembrar que novamente de que é pela obra 

do Espírito Santo – sua obra de iluminar nosso coração e mente e interpretar para 

nós os ensinamentos bíblicos – que percebemos essa realidade e somos, então, 

conduzidos à fé. Não haveria unidade no Espírito se não houvesse esse ministério do 

Espírito Santo que nos torna cristãos.  

2.Há uma só esperança 

Em 1 Timóteo 1.1, Paulo fala de “Cristo Jesus, nossa esperança”. Aqui 

Consideraremos duas questões: 

a) Nós humanos somos uma espécie que cultiva esperanças. Todos nós 

vivemos intensamente em função de nossas expectativas pessoais para o futuro, e 

poucas coisas unem tanto as pessoas quanto uma esperança em comum. 

b) o Cristianismo tanto é uma religião baseada em conquista – a conquista 

de nossa salvação por Cristo; mas também é uma religião voltada para a 

esperança, a fé que anseia por tudo quanto Deus prometeu ainda fazer. Jesus Cristo 

ainda voltará; ele então aperfeiçoará o seu povo pela ressurreição do corpo de 

cada um e, um cosmo recriado, viverá com seu povo para sempre em gozo que 

supera qualquer coisa que esta vida possa oferecer (Fp 1.21,23; 3.8-10,13,14).  

Compartilhar dessa esperança, viver pelo seu poder e falar constantemente 

sobre ela produz um maravilhoso efeito unificador entre os cristãos.  

3. Há um só batismo 

No Novo Testamento, o ritual do batismo tem diversos significados. Trata-se 

certamente de um fator distintivo da identidade como discípulo de Cristo e uma 

promessa de lealdade a ele. É também, sem dúvida, um sinal de que os pecados 

foram lavados pelo sangue de Cristo e uma garantia para os crentes de que os seus 

pecados foram cancelados. Além disso, o simbolismo de imergir nas águas para 

depois emergir dela também comunica a realidade de morrer com Cristo para a 

velha vida e ressurgir nele e com ele para uma nova vida completamente nova.  

Uma vez que cada cristão é batizado separadamente, o que Paulo quer dizer 

quando escreve que há um só batismo? Estaria Paulo afirmando a verdade de que 

o batismo tem o mesmo significado para todo aquele que o recebe? 

O fluxo do pensamento de Paulo nesse contexto indica que ele diz mais do 

que isso. Ao pensar no batismo como algo centrado em Cristo e no Espírito Santo, 

ele nos lembra que devemos enxergar cada batismo como se Jesus Cristo estivesse 
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estendendo os braços para receber o batizando e como sinal da verdade de que 

“todos [os cristãos] fomos batizados por um só Espírito para ser um só corpo [...] e a 

todos nós foi dado de beber de um só Espírito”. (1 Co 12.13).  

4. Há um só corpo. 

Para descrever a vida da igreja de Cristo como algo orgânico, concedido e 

movido pelo Espírito Santo, Paulo dá preferência à imagem de que a igreja é o 

corpo de Cristo (Efésios 1.22,23; 3.6; 5.23-30). A intenção dessa ilustração é apontar 

que, assim como o funcionamento do corpo humano é juma demonstração 

surpreendente de unidade na diversidade e diversidade na unidade – partes 

diversas do corpo em uma variedade complexa, porém coordenada, de 

movimentos, todos controlados e dirigidos por uma só mente – assim também deve 

ser, conforme insiste diversidade de pessoas com inúmeras habilidades e talentos, 

que Cristo, seu Senhor e Cabeça, deseja que- e as move para que – 

complementem umas às outras e cooperem uma com as outras para promover, 

assim, o desenvolvimento da igreja e de todos os seus membros.  

Princípios da unidade Cristã 

Em face das duas passagens que estudamos, podemos agora formular alguns 

dos princípios fundamentais da unidade cristã, a fim de nortear futuras reflexões.  

1.A Unidade cristã é tanto uma dádiva presente quanto um objeto futuro.  

A unidade cristã é algo diferente da união da igreja e da comunhão dos fiéis. 

Simples e essencialmente consiste em estar unido a Jesus Cristo, nosso vivo Senhor, 

viver nele e ser governado por ele, na companhia de todos os outros cristãos, os do 

passado e do presente, os que estão em Cristo na Jerusalém celestial de Hebreus 

12.22 e os que estão hoje conosco na terra. Assim como cada cristão está em Cristo 

e é um com ele, todos os cristãos são um uns com os outros nele e por meio dele.  

A unidade cristã é uma união ativa e manifesta de todo o povo cristão, cujos 

membros compartilham de uma vida sobrenatural no amor do salvador e amam 

uns aos outros com um amor que ultrapassa todas as barreiras de raça, cor, classe 

social e identidade denominacional. Olhando por essa perspectiva, a unidade 

cristã é um dom divino e um vislumbre da eternidade – e é inteiramente fruto da 

graça de Deus.  

Visto de outra perspectiva, no entanto, essa unidade é um objetivo que ainda 

não foi plenamente alcançado, em razão das diferenças de credo e 

comportamento entre os que professam à fé cristã.  

2. A Unidade cristã é delimitada pela verdade revelada.  

O que Deus pensa e diz é padrão absoluto de verdade para o cristão. A 

revelação de Deus está registrada nas Escrituras canônicas e é expressa por elas, as 

quais foram inspiradas pelo Espírito Santo para que independentemente da 
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´´época, o mundo conhecesse e compreendesse o que Deus disse e fez. O que foi 

assim revelado e registrado está hoje em contraste com toda ideia humana e com 

todo consenso cultural, medindo o quanto são verdadeiros ou falsos pelos 

parâmetros da Palavra de Deus.  

3. Expressar a unidade cristã na vida terrena exige um compartilhar 

substancial da esperança cristã e uma prática do amor cristão pautada por 

princípios.  

Uma das dimensões da unidade cristã bíblica é a perspectiva de dois mundos 

em relação à vida e sua ênfase na expectativa de glória futura – paz, alegria e 

bem-estar supremo – com Cristo, na cidade celestial que Deus prometeu e 

preparou e que agora aguarda para ser revelada quando Cristo voltar. Essa 

esperança futura é parte da verdade que une os cristãos, e a atitude de ansiarem 

juntos por esse futuro é em si um laço de união.  

Amar, no sentido cristão, não é apoiar o outro – sobretudo os irmãos na fé – 

em seus maus caminhos, assim como certamente também não é essa a maneira 

de manifestarmos nossa unidade em Cristo com ninguém. O amor cristão é 

incondicional no sentido de aceitar, respeitar e demonstrar boa vontade para com 

as pessoas do jeito que são, mas não é indiferente nem incapaz de discernir entre 

benevolência e mera complacência. O verdadeiro amor cristão mantém os 

padrões de Cristo em todos os aspectos.  

4.Praticar a unidade cristã na vida congregacional requer esforço paciente 

e um compartilhar ativo em todos os níveis. 

Nas congregações locais, onde a realidade da vida comunitária em Cristo 

deve ser exposta e visível a todos, o Novo Testamento deixa claro que ao menos 

quatro elementos são necessários. 

a) a busca pela paz 

as igrejas do Novo Testamento, apesar de transbordantes de alegria pelo 

evangelho que as havia gerado, eram atormentadas por problemas de 

relacionamento interno. Paulo teve que implorar repetidamente que praticassem o 

amor, a paz, a tolerância mútua e a harmonia como disciplina de união uns com os 

outros em Cristo (Rm 12.9,10,16; 15.5,6; 2 Co 13.11; Ef 4.1-3; Fp 1.27; 2.2; 4.2; 1Ts 5.13). 

A harmonia afetuosa continua sendo exigência fundamental da vida comum em 

Cristo: uma exigência que somente seremos capazes de satisfazer com 

autocontrole e empenho determinado.   

b) a prática da comunhão 

cristãos que adoram jutos podem facilmente falhar nesse ponto, deixando de 

reconhecer o quanto precisamos da ajuda e do apoio efetivo uns dos outros para 

termos saúde espiritual íntegra. Comunhão (do grego, Koinonia) é o termo do Novo 

Testamento para designar ajuda recíproca por meio do compartilhar. Ter 
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comunhão significa dar ao outro o que Deus me deu, passando adiante como a 

minha dádiva de cuidado e ajuda, e, da mesma forma, recebendo em resposta a 

dádiva de cuidado e ajuda do outro, de modo que o vínculo e o benefício que 

temos em comum sejam, então, maiores do que os que tínhamos individualmente 

antes.  

c) o apoio mútuo entre as igrejas 

Congregações que se veem unidas em Cristo devem estar prontas para 

ajudar uma à outra, apesar de essa ajuda variar de acordo com as necessidades 

locais (At 24.17; Rm 15.25-28; 1Co 16.1-4; 2Co 8-9). Esses padrões de parceria e ajuda 

exprimem unidade, promovem o evangelho e glorificam a Deus.  

d) a receptividade à mesa da comunhão 

partilhar da ceia é um ato regular de adoração conjunta expressamente 

ordenado pelo Senhor Jesus aos discípulos (1 Co 11.23-25). Pessoas que visitam uma 

congregação e que estão em comunhão com sua igreja local devem ser bem-

vindas para expressar sua unidade cristã com os anfitriões participando da mesa da 

comunhão, assim como Paulo e seus companheiros fizeram quando, a caminho de 

Jerusalém, foram acolhidos no partir do pão da Igreja em Trôade (At 20.7-12).  

Aplicações 

1. Desfrute a unidade: Usufrua dos benefícios da dádiva da unidade existentes 

em uma comunidade de fé direcionada pelo amor bíblico. 

2. Exerça a unidade: Através da participação nos cultos públicos, do amor a 

Deus e do cuidado ao próximo. 

3. Compartilhe o amor provindo da verdadeira fé. 

4. Testemunhe e pregue o Evangelho, pois toda a unidade é fruto do poder da 

verdade revelada de Cristo. 
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i Esta lição foi extraída e adaptada do livro, Fé ativa: o discipulado que produz cristãos que levam Deus a Sério. 
Escrito por J.I Packer e publicado por edições Vida Nova.  
ii Esta lição foi extraída e adaptada do livro, Fé ativa: o discipulado que produz cristãos que levam Deus a 
Sério. Escrito por J.I Packer e publicado por edições Vida Nova.  


