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5/9/2021 

EBD – Escola Bíblica Dominical 

TEXTO BASE: 1 Pe 2.5 

PALAVRAS CHAVE: Comunhão, adoração, edificação 

OBJETIVO: Apresentar a verdade bíblica de que a comunhão com Deus 

fundamenta nossa comunhão com o próximo.  

 

Para entender a passagem 

 

E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e 

nas orações. 

Atos 2:42 

INTRODUÇÃO___________________________________________________________________ 

O que lhe sugere a palavra “comunhão”? uma xícara de café no salão social 

da igreja? Um pouco de conversa, após o culto? Uma temporada em um 

acampamento? Uma partida de futebol entre os membros da igreja? Nós 

frequentemente dizemos que tivemos comunhão quando tudo o que queremos 

dizer é que tomamos parte em algum empreendimento social cristão, tais como os 

que citamos acima. O fato que compartilhamos atividades sociais com outros 

crentes por si mesmo não implica que tivemos comunhão com eles. Com isso não 

queremos dizer que não existe lugar para tais atividades. Nosso problema 

simplesmente é que igualar estas atividades à comunhão, e a comunhão a elas, é 

um abuso da linguagem cristã.  

Comunhão é um dos grandes vocábulos do Novo Testamento. Ele denota 

algo vital para a saúde espiritual do crente, além de ser fundamental para a 

verdadeira vitalidade da Igreja. É de primária importância, pois, que tenhamos 

ideias claras sobre o que a comunhão realmente significa.  

A comunhão figura na primeira descrição que o Novo Testamento nos dá 

sobre a vida da recém-constituída igreja (leia Atos 2.42-47). Os primeiros cristãos de 

Atos 2 não se dedicavam a atividades sociais, mas a um relacionamento – um 

TEMA: O EVANGELHO PARA A VIDA REAL 

LIÇÃO: COMUNHÃO O QUE É? 

https://www.bibliaonline.com.br/acf/atos/2/42+
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relacionamento que consistia em partilharem juntos a vida de Deus por meio da 

habitação do Espírito Santo. Eles entendiam que haviam ingressado nesse 

relacionamento pela fé em Jesus Cristo, não por se juntarem a uma organização. E 

percebiam que a comunhão que mantinham com Deus logicamente os conduzia 

à comunhão uns com os outros. Por meio de Cristo, eles constituíam uma 

comunidade espiritualmente orgânica. Eram pedras vivas sendo edificadas como 

casa espiritual (veja 1 Pedro 2.5), membros coligados do corpo de Cristo. Como 

disse William Hendriksen: “A koinonia, então, é basicamente um relacionamento em 

comunidade”. Não se trata acima de tudo de uma atividade, mas de um 

relacionamento. Temos aqui um quadro da comunhão, conforme o Novo 

Testamento a entende. Sem dúvida, há um mundo de diferença entre esse quadro 

e a maioria das atividades às quais atualmente, chamamos de comunhão. A 

verdade é que a palavra comunhão tem sido por demais barateada. Muito daquilo 

que recebe esse nome não merece ser classificado como tal, pois a realidade da 

comunhão tem praticamente desaparecido de nosso meio.  

I. O QUE FAZ DE UMA IGREJA UMA COMUNIDADE BÍBLICA? 

Não é o fato de estarmos unidos por objetivos ou propósitos comuns que faz 

de nós uma comunidade. em vez disso, é por partilharmos uma vida comum em 

Cristo. existem muitas organizações, seculares e cristãs, cujos membros trabalham 

juntos em busca de objetivos comuns. Alguns desses grupos podem se denominar 

comunidades. Mas a comunidade bíblica vai muito mais fundo do que 

compartilhamento de objetivos comuns, embora, em última análise, também 

envolva isso. A comunidade bíblica é antes de mais nada a partilha de uma vida 

comum em Cristo. é quando compreendemos essa verdade que nos colocamos 

em posição para começar a entender a comunidade autêntica.  

Recuperar o verdadeiro significado da comunhão é, para o povo de Deus, 

uma clamorosa necessidade em nossos dias. A igreja adquire forças por meio da 

comunhão e perde forças quando ela se faz ausente. Portanto, devemos esforçar-

nos para reaprender o verdadeiro significado de comunhão. Quais devem ser as 

nossas ideias a esse respeito? No que consiste, essencialmente, a comunhão cristã? 
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II. A IDEIA DE COMUNHÃO 

A palavra grega traduzida por comunhão expressa a ideia de compartilhar 

ou de ter algo em comum com outrem. A participação comum assume uma forma 

dupla: ou por darmos a alguém uma parcela do que possuímos, ou por recebermos 

de alguém uma porção do que ele possui ou do que ele está fazendo.  

J.I.Packer afirma que a comunhão cristã é bidimensional: primeiramente ela 

é vertical; e depois, horizontal. O plano horizontal da comunhão, que é o nosso 

interesse nessa série, pressupõe a dimensão vertical, para sua própria existência. A 

dimensão vertical da comunhão foi descrita por João, quando ele escreveu: “ora, 

a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo” (1Jo 1.3). Essa 

comunhão é aquilo que constitui um crente. De fato, a declaração de João 

fornece uma definição precisa de um crente. Aquele que não goza de comunhão 

com o Pai e com o Filho, por correto e piedoso que seja, nem ao menos é um crente. 

A dimensão horizontal da comunhão é aquele compartilhada habitual, aquele 

constante dar e receber de cada parte, o que também é o verdadeiro e autêntico 

padrão de vida do povo de Deus.  

A comunhão com Deus, pois, é a fonte da qual se origina a comunhão entre 

os crentes; e a comunhão com Deus é o fim para o qual a comunhão cristã é um 

meio. Portanto, não devemos conceber a nossa comunhão com os demais crentes 

como um luxo espiritual, uma adição opcional aos exercícios de devoção 

particular. Pelo contrário, devemos reconhecer que essa comunhão é uma 

necessidade espiritual; pois, Deus nos constituiu de tal modo que a nossa comunhão 

com Ele é alimentada pela nossa comunhão com os irmãos na fé, requerendo ser 

constantemente nutrida para o próprio aprofundamento espiritual.   

Quando a fé dos crentes hebreus enfraqueceu, o escritor sagrado exortou-os 

a que, entre outras coisas, tivessem mais comunhão (Hb 10.24-25). Isso constituiu um 

ponto vital na mensagem do escritor sagrado para eles. Pois o florescimento da 

igreja e o fortalecimento dos crentes ocorrerão somente onde houver a comunhão.  

Portanto, a primeira verdade a ser aprendida a respeito da comunhão cristã 

é que ela não é um fim em si mesmo. A comunhão entre os crentes tem como alvo 

a nossa comunhão com Deus.  
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III. COMUNHÃO COM DEUS (1Coríntios 1.9) 

A comunhão de Deus com os homens envolve tudo quanto o Pai e o Filho 

têm feito, fazem e farão, a fim de compartilharem conosco, os pecadores, a sua 

glória. A nossa comunhão com Deus envolve todos os atos de dar a Ele e de receber 

d Ele, para podermos expressar nosso arrependimento e nossa fé. Deus se dá a nós, 

como nosso Pai, com base na redenção realizada por seu Filho. Recebemos a 

filiação da parte de Deus, bem como o direito a todas as bênçãos inerentes a essa 

filiação, por termos professado o Senhor Jesus Cristo como nosso Salvador. Disse o 

Senhor: “Quem me recebe, recebe aquele que me enviou” (Mt 10.40). e João nos 

assegura: “mas, a todos quantos [Cristo] receberam, deu-lhes o poder de serem 

feitos filhos de Deus (Jo 1.12).  

Essa filiação, oferecida e aceita, é o alicerce sobre o qual descansa toda a 

nossa subsequente comunhão com Deus. Dia a dia, como filhos de Deus, aceitamos 

agradecidos os dons que nosso Pai celestial nos outorga – a remissão diária dos 

pecados, a confirmação diária das suas promessas, as revelações diárias de sua 

pessoa, nas Escrituras.  

Paulo declara em 1 Coríntios 1.9 “Fiel é Deus, por quem fostes chamados para 

a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor”. Neste versículo, Paulo está 

fundamentando a certeza da salvação dos coríntios quando chegar o dia da vinda 

de Cristo na fidelidade de Deus, que os chamou para um relacionamento com 

Cristo.  

O apóstolo João também vê a comunhão com Deus fundamentalmente da 

perspectiva de um relacionamento objetivo. Ele declara: 

O que vimos e ouvimos declaramos a vocês, a fim de que possamos partilhar 

de uma vida comum, a vida que partilhamos com o pai e seu Filho Jesus Cristo. [...] 

Se afirmamos partilhar de sua vida enquanto andamos em trevas, nossas palavras 

e vida são uma mentira; mas, se andarmos na luz, como ele próprio está na luz, 

então partilhamos de uma vida comum e estamos sendo purificados de todo 

pecado pelo sangue de Jesus, seu Filho (1 Jo 1.3,6,7) 

Nessa passagem fica evidente que João se concentra no relacionamento 

que tem com Deus e que deseja que seus leitores tenham o mesmo tipo de 
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relacionamento vital. Essa era a “comunhão conosco” que ele queria que seus 

leitores tivessem.  

Donald W. Burdick, estudioso do Novo Testamento, ensina: “A amplitude do 

uso [de koinonia] deve ser entendida pelo fato de que koinonia no Novo 

Testamento é, em primeiro lugar, comunhão com Deus. Ser cristão é o mesmo que 

estar em comunhão com Ele”.  

Ora, qual é a questão central em tudo isso? Por que bater tanto na tecla 

sobre o fato de que koinonia denota acima de tudo relacionamento com Deus 

nessas passagens das Escrituras? Porque é importante para nós percebermos que, 

pela graça de Deus, todos os crentes compartilham da vida do próprio Cristo! Por 

maravilhoso que seja constatar que Deus nos chama para termos comunhão com 

ele a cada dia, mais maravilhoso ainda é saber que ele nos chamou para partilhar 

realmente da vida de seu Filho, Jesus Cristo.  

Uma das expressões favoritas do apóstolo Paulo em suas cartas era “em 

Cristo”, com a qual se referia à união vital existente entre o crente e Cristo. Trata-se 

da união simbolizada pela analogia da videira e dos galhos feita por Jesus e pela 

analogia da cabeça e do corpo feita por Paulo. As duas ilustrações têm o intuito 

de ensinar que o crente está unido com Cristo de tal modo que participa de toda 

virtude e poder que habitam o Cristo ressurreto e glorificado. Como o galho partilha 

da vida da videira e como o corpo partilha da vida da cabeça, assim o crente 

partilha da vida de Cristo, pois está “nele”.  

De onde nós, cristãos, tiramos o poder de que necessitamos para viver a vida 

cristã? Todos reconheceremos que o poder vem do Senhor Jesus Cristo. Devemos 

nos fortalecer “no Senhor e na força do seu poder” (Ef 6.10). Mas como obtemos 

esse poder? A resposta é por meio de nossa união com Ele. Fomos chamados para 

compartilhar até mesmo de sua vida. Deus não nos chamou para uma associação 

com Cristo, mas para a união com Ele, para um compartilhamento real de sua vida 

plena de poder.  

Nossa união com Cristo é um fato objetivo genuíno, quer tenhamos 

consciência, quer não. Também é verdade que, até certo ponto, experimentamos 

o fruto dessa união sem nenhum esforço consciente da nossa parte. Por exemplo, 
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na conversão começamos a experimentar certo grau de esclarecimento espiritual 

e entendimento das Escrituras, uma medida de transformação em nossos desejos e 

afetos e alguma inclinação dos nossos desejos para levar uma vida que agrade a 

Deus. é verdade que, assim como a vida da videira flui com a naturalidade para o 

interior do galho, também a vida de Jesus Cristo flui com naturalidade para o seu e 

para o meu interior, provocando essas mudanças em nossas vidas.  

IV. O SIGNIFICADO DA COMUNHÃO 

Sobre esse tema, consideraremos três pontos: 

Primeiro, a comunhão é um meio de graça. Mediante a comunhão, a alma 

da pessoa é refrigerada e nutrida; mediante o esforço de transmitir o seu 

conhecimento sobre a realidades divinas, o seu entendimento dessas realidades é 

fortalecido. A alma do crente é enriquecida quando os seus irmãos na fé oram por 

ele, cuidam dele como irmão e compartilham de suas provações e de seus triunfos; 

quando o crente ajuda a outros, tal como ele também é ajudado, todos 

amadurecem e são beneficiados. Os constantes apelos de Paulo para que os 

crentes orassem em seu favor, ao mesmo tempo em que oraria por eles (Rm 15.30; 

2 Co 1.11; Ef 6.19; Cl 4.3; 1 Ts 5.25; 2 Ts 3.1,2; Fm 22; cf Hb 13.18), bem como o conselho 

de Tiago: “Confessai, pois os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, 

para serdes curados...” (5.16), confirmam isso. A comunhão cristã é um meio de 

graça que negligenciamos para a nossa pobreza e para nosso próprio perigo.  

Em segundo lugar, a comunhão é um teste de vida. A comunhão significa 

abrir nosso coração aos outros crentes. Sempre que houver fingimento ou 

encobrimento, a comunhão não poderá existir. Mas somente a pessoa que está 

sendo franca e honesta com Deus, em seu relacionamento com Ele, é livre para 

abster-se do fingimento e do encobrimento acerca de si mesmo. A pessoa que não 

permite que a luz de Deus brilhe intensamente sobre toda a sua vida não pode ter 

comunhão desimpedida com os outros crentes, de fato, ele procurará evitar a 

comunhão, para que a sua identidade não seja detectada. Escreveu João: “se, 

porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os 

outros” (1 Jo 1.7), mas jamais de outro modo. 
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Em terceiro lugar, a comunhão é um dom de Deus. A bênção de Paulo, em 

2 Coríntios 13.13, diz: “A graça do Senhor Jesus Cristo, e o amor de Deus, e a 

comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós” – e isto certamente está correto. 

Somente onde o Espírito de Deus tem sido dado, onde os homens estão 

espiritualmente vivos e ansiosos por crescerem na graça e ansiosos por ajudarem 

outros a fazer o mesmo, que a comunhão torna-se possível. É somente quando o 

Espírito Santo nos capacita a falar com os outros, e os outros conosco, de tal modo 

que Cristo e o Pai se tornam conhecidos através daquilo que é dito, que a 

comunhão torna-se uma realidade. Quando procuramos desfrutar da comunhão, 

devemos fazê-lo dependendo do Espírito, a terceira pessoa da trindade, cujo ofício 

consiste em revelar-nos a pessoa de Cristo. Doutra forma, nossas conversas uns com 

os outros serão vazias e sem sentido, e o alvo de nossa comunhão – uma mais 

profunda familiaridade com nosso Senhor – nunca será alcançado.  

V. APLICAÇÃO 

1. Reúna-se para adoração, pois a comunhão fortalece a fé dos crentes.  

Deus jamais tencionou que o verdadeiro crente vivesse sozinho. O próprio 

Deus ordenou que por intermédio de reunião coletiva, para adoração, o crente 

recebesse bênção e ajuda divina para os dias futuros. Reunido, o povo de Deus não 

só receberia a bênção dEle, mas também seria fortalecido mutuamente. Os cristãos 

recebem a ordem de não abandonarem o reunir-se para adoração pública (Hb 10. 

25).  

2. Compartilhe as coisas do Senhor Jesus e de sua Palavra com outros. 

Comunhão não significa reunir-se para falar sobre esporte, política, economia 

ou diversão, embora não exista qualquer prejuízo em fazer isso. Pelo contrário, 

comunhão é compartilhar, de coração, uns com os outros, as coisas do Senhor Jesus 

e de sua Palavra. A singularidade da comunhão cristã se encontra em sermos 

capazes de conversar e compartilhar, juntos, as alegrias, a felicidade, as vitórias, os 

problemas, as tentações, as tristezas, e as bênçãos de nosso andar com Deus (Pv 

27.17). 

3. Creia na obra de Cristo  
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A inimizade que o pecado provoca entre nós e Deus é real e traz 

consequências devastadoras para todos os seres humanos. O pecado nos separa 

da fonte da vida e nos traz a morte (Rm 6.23), não somente a morte física e espiritual, 

mas também a morte eterna. A boa-nova do evangelho é que Deus, em Cristo, 

providenciou o meio totalmente eficaz para solucionar o problema do pecado. Este 

meio é a morte substitutiva de Cristo. Tendo morrido em nosso lugar e suportado, 

em nosso lugar, a ira de Deus, ele ganhou para nós o perdão para o nosso pecado 

e promoveu a nossa reconciliação (comunhão) com Deus.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


