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A unidade 
entre irmãos é algo muito
poderoso, no entanto a vida
cristã não é uma jornada
fácil, ainda mais se
quisermos viver em
santidade e em unidade. Há uma batalha 

travada para que você não
seja santo nem viva em
comunhão com seus irmãos
de fé. 

Uma das
estratégias 
do inimigo nesse sentido é o
culto ao individualismo em
que o coletivo fica cada vez
mais em segundo plano em
nome de desejos pessoais. 

Efésios 4:3 "Façam todo o esforço para
conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da
paz."
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No pecado e
no egoísmo,
somos presas fáceis,
pois estamos
completamente
vulneráveis aos
ataques do inimigo. 

Em
santidade
pessoal e em unidade
com o Corpo de
Cristo, somos fortes e
mais que vencedores.

Decida
trabalhar 
com Deus para que este
desejo do Pai seja
cumprido. 

UNIDOS NO ESPÍRITO

No que
depender 
de você, empenhe-se
para viver em unidade
e em paz com seus
irmãos. 



Entenda, contudo,

que esta é uma paz espiritual
alcançada apenas pelo
vínculo do Espírito Santo em
nós, não por meio somente
de boa vontade, acordos,
religião ou política



A paz que o mundo 

mundo precisa estar em
Jesus e será estabelecida
por meio de pessoas como
você, que desejam trazer os
princípios do Céu para viver
na Terra, gerando vida plena
pelo vínculo e atuação do
Espírito.



"Em santidade pessoal e em
unidade com o Corpo de Cristo,              
somos fortes e mais que
vencedores."

Salmos 133:1-3. 
Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união!
 É como óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela
barba, a barba de Arão, até a gola das suas vestes. É como o
orvalho do Hermom quando desce sobre os montes de Sião. Ali o
Senhor concede a bênção da vida para sempre.

https://www.bibliaonline.com.br/nvi/sl/133/1-3+
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