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O homem foi criado para viver em sociedade. 
Todo ser humano, desde que nasce até o momento 
em que morre, precisa da companhia de outros 
seres humanos. É importante lembrar que não é só 
para atender necessidades materiais que o ser hu-
mano precisa da companhia de seus semelhantes. 
Mesmo já adulto, o homem não consegue obter 
sozinho os seus alimentos. Ninguém pode viver iso-
lado. Todos precisamos de família, amigos, compa-
nheiros. E a comunhão é uma bênção para nós.

Quem aceita Jesus como seu Salvador une-se a 
Deus. Todos que O amam são nossos irmãos, e pre-
cisamos aprender a viver em união. A união é uma 
ferramenta poderosa para o crescimento da Igreja 
e a multiplicação do Reino de Deus. Onde existe 
união, existe amor, paz, unção, graça, fé, esperança 
e crescimento. O apóstolo Paulo escreveu: “Façam 

todo o esforço para conservar a unidade do Espí-
rito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só 
Espírito, assim como a esperança para a qual vocês 
foram chamados é uma só; há um só Senhor, uma 
só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, 
que é sobre todos, por meio de todos e em todos”, 
Ef 4.3–6.

Somos todos diferentes, mas unidos pelo amor 
do mesmo Deus para cumprir o mesmo propósito: 
anunciar a Salvação por intermédio de Jesus Cristo. 
Uma Igreja unida em Cristo é poderosa. É por isso 
que a união faz a força!

O filho faz parte da família, na qual a comunhão 
é essencial. Na família de Deus, os irmãos de-
vem demonstrar amor uns pelos outros. Quando 
vivemos em união, nós agradamos a Deus, e Ele 
derrama as Suas bênçãos sobre nossa vida.

A IMPORTÂNCIA DA UNIÃO
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