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Fábio Guimarães

VENCENDO A DESUNIÃO

O QUE É COMUNHÃO? Atos 2:41-47
Atos 2:41-47 |

41

Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia

houve um acréscimo de cerca de três mil pessoas.

42

Eles se dedicavam ao ensino

dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações.

43

Todos estavam

cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos.
que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum.

45

44

Os

Vendendo suas

propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. 46 Todos
os dias, continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em suas casas,
e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração,

47

louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava
diariamente os que iam sendo salvos.
Em nosso país, lidamos com diversas crises: Política, Econômica, Social e etc…
Infelizmente as igrejas não estão imunes as crises que nosso país enfrenta como
também de maneira peculiar passa por situações duras. Uma crise que ocorre e
que nos atinge é a da Comunhão. Quando não vivemos em Comunhão, ficamos
desunidos e, por isso, não triunfamos como uma Comunidade Cristã, trazendo
assim o mal testemunho de Jesus e do Seu evangelho.
O texto de Atos 2:41-47 mostra a importância da Comunhão. Diante de Deus, eu
tenho a responsabilidade de viver as mesmas marcas da primeira igreja cristã hoje
em dia e quero encorajá-los pela Palavra de Deus a se unirem a mim no mesmo
propósito.
Quando eu falo que precisamos ter comunhão, o que vem a mente de vocês? Na
minha mente, durante muito tempo, eu achava que comunhão era um tempo que
eu tinha com meus irmãos. Assistir um jogo de futebol, jogar bola, comer um
churrasco ou um lanche. Porém, a Bíblia nos ensina algo diferente.
DEFINIÇÃO DE COMUNHÃO CRISTÃ
Comunhão é a relação pessoal que os salvos em Jesus desfrutam com Deus e uns
com os outros. Quem estabeleceu essa relação foi o Espírito Santo, que habita em
todo cristão, unindo-o a Cristo e a todos os que são de Cristo. Essa relação se
expressa de diversas maneiras, entre as quais: compartilhar bens materiais,
cooperar na obra do Evangelho, e manter a unidade e o amor entre os cristão.
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QUATRO PERGUNTAS
1.

Quais as expressões de Atos 2:41-47 que indicam uma relação bem íntima
entre aqueles cristãos e o Senhor?

2.

Quais as expressões indicativas de que os cristãos compartilhavam bens
materiais entre si?

3.

Quais os indícios de que eles estavam cooperando na obra de
evangelizar?

4.

Nesse trecho, que provas você encontra de que esses irmãos, ao se
reunirem, mantinham unidade e amor?

CARACTERÍSTICAS DA COMUNHÃO
A Comunhão tem certas características. Algumas, você já observou no trecho de
Atos 2 que examinamos. Outras, aparecem em diversos trechos do N.T. Podemos
afirmar que a igreja que está demonstrando estes aspectos, está experimentando
a comunhão, no sentido bíblico do termo. Se faltarem tais traços à nossa igreja, é
provável que estejamos passando pela crise de comunhão. As principais
características da comunhão são:
1.

De bom grado os cristãos se esforçam e dedicam tempo a estarem juntos
para pensar nos princípios da Palavra de Deus, compartilhar experiências,
orar e tomar a Ceia do Senhor (At 2:42).

2.

Os cristãos têm prazer em compartilhar os seus bens materiais com irmãos
necessitados (At 2:45; 2Co 8:3-4).

3.

São unidos pelo Espírito Santo (a comunhão do Espírito Santo, 2Co 13.13
ou 14, dependendo da versão da Bíblia).

4.

Cooperam na obra do Evangelho (Fp 1:5; Hb 13:16).

5.

Compartilham as alegrias do dia-a-dia, como verdadeiros amigos (At 2:46).

6.

São unânimes quanto a propósitos e alvos (At 2:46)

7.

Sentem alegria e expressam louvor, quando se reúnem (At 2:46-47).

8.

Todos participam igualmente da vida e das atividades do pequeno grupo
e da igreja em geral (At 2:44).
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9.
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Confessam os pecados e recebem a purificação do sangue de Jesus
Cristo, para manterem a unidade e o amor (1Jo 1:3, 6-7, 9).

PRÓXIMA AULA
14/05 - O QUE É MUTUALIDADE? JOÃO 13:35
João 13:35 | Com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se
vocês se amarem uns aos outros”.
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