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A união, por si só, possui um poder de 
edificação, ela é a base do sucesso para 
qualquer objetivo. A palavra “unidade” 
dentre vários sentidos e significados 
que possui, pode ser tida como: “har-
monização de esforços entre duas ou 
mais pessoas; aliança, coesão, união.” 
ou mesmo “qualidade do que apresenta 
similitude, harmonia ou coerência com 
outros elementos da mesma espécie; 
concordância, homogeneidade, igual-
dade, uniformidade.”. Além disso, a 
própria Bíblia afirma que sem união, até 
um reino (por mais poderoso que pu-
desse ser), perderia totalmente sua for-
ça e não permaneceria de pé (Mc 3.:24).

“...e o Senhor disse: Eis que o povo é 
um, e todos têm uma mesma língua; e 
isto é o que começam a fazer; e, agora, 
não haverá restrição para tudo o que 
eles intentarem fazer”, Gn 11.6.

Torre de Babel, nome dado a uma 
construção que começou a ser erguida 
em um momento da história onde to-
dos os homens estavam unidos de uma 
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forma tão estável e firme que foram 
divididos e espalhados por Deus (Gn 
11.8). Apesar de ter sido uma constru-
ção iniciada com motivos errados e que 
contrariasse as ordens que Deus havia 
dado a Noé para que ao se multiplicar, 
se espalhassem pela terra (Gn 9.7), há 
uma grande verdade neste texto atra-
vés da afirmação que o próprio Deus 
libera: “Não haverá restrição para tudo o 
que eles intentarem fazer”. 

Com base nisso, podemos dizer 
que a unidade é uma das maiores ar-
mas para que os projetos sejam sem-
pre um sucesso, visto que o povo que 
intentou construir aquela torre não 
tinha fundamentos em Deus e ainda 
assim teriam sucesso garantido em 
tudo. Porém, devemos observar que o 
próprio Deus vai contra o projeto que 
seria um grande sucesso, pois fora ba-
seado em desobediência e na vontade 
do coração humano.

A união de fato é poderosa, mas deve 
estar baseada em Deus para que seja 

Pai e Filho São Um
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completa em sua força, através do favor 
dEle (Rm 8.31). Quando Jesus veio a ter-
ra, nos reconciliou e nos fez participan-
tes de seu corpo, demonstrando que Ele 
deve ser o cabeça, e que os membros do 
corpo devem pensar, sentir, agir, falar e 
se movimentar como Ele. Existe um pa-
drão inegável na construção da unidade 

Cristã que é estar de acordo com a von-
tade de Deus. 

“Há um só corpo e um só Espírito, como 
também fostes chamados em uma só es-
perança da vossa vocação; Um só Senhor, 
uma só fé, um só batismo; Um só Deus e 
Pai de todos, o qual é sobre todos, e por to-
dos e em todos vós”, Ef 4.4-6.


