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Lição 3: Vivendo em união!

A união faz a força!
Você certamente já ouviu a seguinte frase: 

“A união faz a força.” Esta é uma frase 
pequena e corriqueira, mas de um signifi-
cado rico e importante. Para exemplificar a 
importância da união, um inseto pequeno 
vai nos ensinar grande lição sobre ela. As 
formigas são uma espécie de insetos conhe-
cidas por trabalharem em união. Elas reali-
zam em conjunto o que um único indivíduo 
jamais poderia completar sozinho. Elas já 
foram observadas formando pontes com 
seus corpos ou unindo forças para carregar 
objetos relativamente grandes. Este tipo de 
comportamento é uma estratégia proposital, 
pois quando criam correntes e pontes, as 
formigas estão potencializando suas forças. 
Elas são conhecidas pela biologia como 
superorganismo, uma vez que que só podem 
ser compreendidos corretamente quando 
examinados como a soma de várias partes.

O apostolo Paulo ensinava para igreja de 
corinto a importância de viver em união. 
Pois esta, é uma forma de maximizar for-
ças. Uma igreja que vive unida é saudável e 

forte. Sozinhas as formigas 
jamais conseguiriam transportar uma 
carga muito maior que elas. Mas em união, 
elas promovem o alimento que faz a colônia 
crescer e se multiplicar. Quem reconhece 
Jesus como seu único e suficiente salvador 
une-se a Deus como seu filho. Desta forma, 
todos que amam ao Senhor são irmãos e 
por isso precisam somar suas forças para vi-
ver em união. É necessário estarmos sempre 
unidos no mesmo propósito: amar uns aos 
outros e fazer o reino dos céus crescer. Em 
romanos 15. 5-7 diz: “O Deus que concede 
perseverança e ânimo dê a vocês um espí-
rito de unidade, segundo Cristo Jesus, para 
que com um só coração e uma só voz vocês 
glorifiquem ao Deus e Pai de nosso Senhor 
Jesus Cristo. Portanto, aceitem-se uns aos 
outros, da mesma forma com que Cristo os 
aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a 
Deus.” 

Somos todos diferentes mas amamos o 
mesmo Deus. Uma igreja unida em Cristo é 
poderosa, pois união faz a força!
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