
O Poder da Unidade na Igreja 
 

João 17.17-23 
Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade.18 Assim como tu 
me enviaste ao mundo, também eu os enviarei ao mundo. 19 E por 
eles eu me santifico, para que também eles sejam santificados na 

verdade. 20 E rogo não somente por estes, mas também por aqueles 
que pela sua palavra hão de crer em mim; 21 para que todos sejam 
um; assim como tu, ó Pai, és em mim, e eu em ti, que também eles 

sejam um em nós; para que o mundo creia que tu me enviaste.  
22 E eu lhes dei a glória que a mim me deste, para que sejam um, 

como nós somos um; 23 eu neles, e tu em mim, para que eles sejam 
perfeitos em unidade, a fim de que o mundo conheça que tu me 
enviaste, e que os amaste a eles, assim como me amaste a mim. 

 
 

Se há um princípio que a Bíblia ensina e é de fundamental importância 
para a vida da Igreja, para a nossa vida e para o crescimento do Reino 
de Deus nesta terra, é o princípio da unidade entre os irmãos. 
 
Neste texto, Jesus nos ensina que o Pai, o Filho e o Espírito Santo, 
sempre trabalham em perfeita unidade. 21 para que todos sejam um; 
assim como tu, ó Pai, és em mim, e eu em ti, que também eles sejam 
um em nós; 
 
Todos precisamos compreender que: 
  

1º. Foi dessa perfeita unidade divina que a vida foi gerada e vida 
abundante. 
 
2º. O Pai, o Filho e o Espírito Santo foram os verdadeiros 
fundadores da Igreja Cristã. Assim, a Igreja da qual eu e você 
somos membros, foi gerada em perfeita unidade e só funciona se 
andarmos em unidade.  

 
Portanto, é o desejo do coração de Deus que também vivamos e 
trabalhemos sempre preservando a unidade. 
 
Por que Jesus ora ao Pai, pedindo para que fossemos incluídos na 
perfeita unidade que há entre eles? Para que também gerássemos vida 
nesse mundo que jaz no maligno. 
 
Portanto, como Igreja, só podemos gozar de unidade perfeita com o 
Pai, o Filho e o Espírito Santo se guardarmos a unidade entre nós. 
 
Por isso, precisamos sempre aperfeiçoar a unidade entre nós. 
Aperfeiçoar significa: Acabar com perfeição ou ainda: Completar o que 
estava incompleto. 
 



O CAMINHO DA PERFEITA UNIDADE 
 
A verdadeira unidade só é possível quando respeitamos uns aos 
outros. Respeitar alguém é colocar-se no lugar do outro. Só 
conseguimos isso quando deixamos nosso orgulho de lado e abrimos 
espaço para o Espírito Santo trabalhar em nosso coração. 
 
O Espírito Santo sempre trabalhará duro em nossa vida para que 
sejamos instrumentos, que Deus possa usar para Sua glória. 
 
Toda contenda, toda mágoa, toda decepção, toda inveja, toda 
amargura, tudo isso e algo mais, deve ser removido do nosso meio 
através do perdão, do respeito mútuo e da tolerância. 
 
Cultivar essas coisas em nosso coração, só nos prejudica, nos fecha, 
paramos de SONHAR, de nos projetar como pessoas chamadas por 
Deus para sermos VENCEDORES.  
 
O Senhor nos salvou e nos chamou para sermos livres! 
Jo 8.31,32 e 36 - Dizia, pois, Jesus aos judeus que nele creram: Se 
vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sois meus 
discípulos; 32 e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. 
36 Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. 
 
Segundo o que lemos em João 17, três coisas muito preciosas 
acontecem quando vivemos em perfeita unidade: 
 
1 – (v.21) ...para que o mundo creia que tu me enviaste... Quando 
vivemos em perfeita unidade, os de fora creem que Jesus é o Salvador 
dos homens 
  
As pessoas se rendem a Jesus, naturalmente, quando o Espírito Santo 
tem liberdade para convencê-las.  
 
O Espírito Santo flui poderosamente quando a Igreja vive em perfeita 
unidade. É como o sangue que rega cada célula, cada órgão, cada 
membro do corpo humano. 
 
2 – (v.22) ...eu lhes dei a glória que a mim me deste, para que sejam 
um... Quando vivemos em perfeita unidade, a glória de Cristo é 
constante em nosso meio  
 
Quando nos esforçarmos para viver em unidade perfeita, os milagres 
inquestionáveis acontecem em nossos cultos, em nossas células e em 
nossos lares. 
 
Nenhum crente deveria sentir-se plenamente realizado se o poder de 
Cristo nunca se manifestou em sua vida. Talvez a causa disso seja uma 
vida fora da unidade da igreja. 



 
3 – (v.23) ...a fim de que o mundo conheça que tu me enviaste, e que 
os amaste a eles, assim como me amaste a mim. Quando vivemos em 
perfeita unidade, o mundo reconhece que Deus é amor  
 
Todo cristão que ama a Deus sente-se ofendido e até frustrado 
quando houve alguém mencionar que Deus é injusto, insensível aos 
problemas da humanidade, porque sabemos que o Seu amor pode ser 
sentido por nós. Que é esse amor que nos dá esperança da vida 
eterna. 
 
Além disso, o mundo sempre se curvará diante da comunhão e do 
amor sincero.  
 
O principal alvo de nossas celebrações e eventos deve ser mostrar ao 
mundo que o amor de Deus nos alcançou. 
 
Ninguém quer ser apenas um número de uma estatística de 
crescimento. As pessoas querem ser aceitas em nosso meio, querem 
ser curadas na alma e querem fazer parte ativa do que fazemos. 
 
 
CONCLUSÃO: 
 
Estamos sendo desafiados hoje: 
 
1º A pedirmos perdão a Deus por toda quebra de unidade que 
tenhamos causado. 
 
2º A abrirmos nossos corações para a perfeita unidade que o Espírito 
Santo quer realizar entre nós. Ele tem trabalhado duro para isso, não 
o impeçamos mais! 


