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12/9/2021 

EBD – Escola Bíblica Dominical 

TEXTO BASE: João 17.21 

PALAVRAS CHAVE: Mutualidade, comunhão, autossuficiência, mandamentos 

OBJETIVO: Apresentar a mutualidade como expressão da comunhão e no 

segundo momento, mostrar algumas atitudes que impedem a comunhão cristã. 

 

INTRODUÇÃO___________________________________________________________________ 

Quando a comunhão se torna uma realidade? 

A comunhão torna-se uma realidade sempre que dois ou mais crentes, desejando 

ajudar-se mutuamente a conhecerem melhor a Deus, de fato compartilham um com o 

outro do conhecimento de Deus que ambos individualmente já possuem. Isso pode suceder 

em muitas circunstâncias: na pregação, na oração coletiva, nas conversas particulares 

com um pastor, nos grupos de estudos bíblicos, nos diálogos entre irmãos, em conversa 

entre marido e mulher e entre pais e filhos, etc. porém, o que se sucede em cada caso é 

sempre o mesmo: a presença e o poder do Senhor são percebidos, e Ele torna-se mais 

conhecido, mediante as palavras ditas por aqueles crentes. Pois a promessa de Jesus, 

“onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali estou no meio deles” (Mt 18.20), 

aplica-se tanto às reuniões informais de comunhão como às reuniões públicas de 

adoração. Ela tanto se cumpre quando dois crentes se encontram para compartilhar coisas 

espirituais, como quando uma congregação se reúne no domingo.  

A mutualidade é a expressão da comunhão. Se você deve viver em comunhão, 

então deve praticar as mutualidades. Elas não são opções; são ordens, são mandamentos. 

Hoje apresentaremos alguns desses mandamentos.  

1. Amemo-nos uns aos outros (1Jo 4.7). 

O amor resolve problemas. Com o amor, Deus resolveu o problema do pecado (Jo 

3.16). Bastava o cumprimento desse mandamento, e nenhuma outra mutualidade seria 

necessária. Das virtudes, é a maior: “Agora, pois, permanecem a _______, a 

___________________ e o _________________, estes três: porém o maior destes é o 

________________.” (1 Co 13.13). Amor é a preocupação de Deus no Antigo Testamento, no 

Novo Testamento, até hoje e para sempre: “Amemo-nos uns aos outros”. Amor ao próximo 

é a necessidade vital da igreja, é a sua força unificadora, é a certeira de identidade do 

crente. Leia João 13.35 e responda: Qual a condição para que o mundo reconheça que 

você pertence a Jesus?________________________________________________. 

TEMA: O EVANGELHO PARA A VIDA REAL 

LIÇÃO: O CAMINHO DA COMUNHÃO 



 
 
 

 

 

12 de setembro de 2021  Página 2 

2. Sujeitai-vos uns aos outros (Ef 5.21). 

O ensino aqui é o da humildade e, sendo assim, o melhor exemplo é o de Jesus 

lavando os pés dos Seus discípulos (Jo 13.4-17). Lavar os pés do outro, costume da época, 

era um serviço humilhante, feito pelos escravos. Jesus Se propôs a lavar os pés de Seus 

discípulos, deixando o exemplo da humildade, do serviço ao próximo.  

Sujeitar-se é tratar o outro como superior. Difícil? Não! Pense bem: se na igreja todos 

obedecem a este mandamento, ninguém procura se sobrepor, e todos vão sujeitar-se uns 

aos outros. Fácil, não? Pratique essa mutualidade! 

3. Perdoai-vos uns aos outros (Ef 4.32) 

Temos neste versículo três qualidades que caracterizam o andar do crente habitado 

pelo Espírito Santo: a benignidade, a compassividade e o perdão. Como sempre, Cristo é 

o modelo, o exemplo. Talvez, para você, seja essa a mais difícil das mutualidades. Jesus 

perdoou os seus pecados. Aprenda com Ele o que é perdoar e como perdoar. Não se trata 

de uma opção. É uma ordem, um mandamento. Perdoar é tornar a ofensa sem efeito. O 

perdão deve ser recíproco e não tem limites. Você é bom na matemática? Então, leia 

Mateus 18.22, faça as contas e responda: Quantas vezes você deve perdoar a uma 

pessoa_____________. Continue lendo Mateus 18 e veja o desfecho da história. Pratique esta 

mutualidade: perdoe o seu irmão e sinta-se aliviado! 

4. Levai as cargas uns dos outros (Gl 6.2). 

Carga é aquilo que é pesado; é pesado demais para se levar sozinho. Trata-se do 

peso das tribulações, das aflições, das tristezas, dos problemas, das necessidades, das 

enfermidades, dos conflitos, dos traumas. Pratique essa mutualidade. Ajude seu irmão a 

levar as cargas, ouvindo a sua história, compartilhando as suas experiências, lendo a Bíblia 

com ele, orando com ele e por ele, oferecendo-lhe auxílio prático. 

5. Orai uns pelos outros (Tg 5.16) 

Trata-se da oração de intercessão: orar em favor de outra pessoa. É uma ordem 

bíblica, é um mandamento. Jesus orou por outros. São tantas as pessoas que precisam das 

suas orações: doentes, desempregados, enlutados, viciados, e tantas outras necessidades. 

Ore por aqueles que precisam ser salvos por Jesus: parentes, amigos, vizinhos, colegas, 

conhecidos. Pratique essa mutualidade! Tenha na sua agenda o nome das pessoas que 

necessitam de oração e ore por elas. Fale para os irmãos das suas necessidades e peça 

que eles orem por você. Além do poder da oração, essa prática une os irmãos.  

O QUE IMPEDE A COMUNHÃO? 

Quatro coisas, pelo menos.  

1. a autossuficiência. 
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Não pode haver comunhão enquanto as pessoas não percebem que dependem 

umas das outras para receberem ajuda espiritual. Uma atitude de autossuficiência espiritual 

pode refletir o estado de morte espiritual do não-convertido, para quem todas as coisas 

espirituais parecem irreais; ou pode refletir a miopia espiritual de crentes indolentes (Hb 

5.12ss; Rm 12.1-3) – os quais podem ser até mesmo velhos na fé. Esta atitude também pode 

ser a racionalização de alguém que, pelo orgulho, pelo senso de culpa ou pela hipocrisia 

consciente, ou mesmo por todos esses três defeitos, não está disposto a compartilhar as 

suas necessidades espirituais e a pedir ajuda de outros. Porém, qualquer que seja a causa, 

a autossuficiência exclui a comunhão desde o seu início.  

2. o formalismo 

Alguns compreendem que a comunhão cristã se resume em envolver-se na 

adoração pública com uma postura correta, sobretudo na ocasião da Ceia do Senhor, e 

evitam qualquer comunhão mais íntima. Essa atitude tem diminuído em nossos dias, 

especialmente através do informalismo do movimento carismático, embora haja lugares 

onde ela persiste. Uma vívida adoração litúrgica certamente é comunhão cristã, mas esta 

não se limita à adoração litúrgica, e eu espero que isso já esteja claro.  

3. a amargura 

Esse pecado se expressa por constante atitudes de hostilidade. Hebreus 12.15 nos 

adverte sobre a perturbação que uma raiz de amargura pode causar. A amargura parece 

derivar-se mais frequentemente do orgulho ferido e da malícia defensiva, de algum senso 

de justiça, de maus-tratos ou de traição, ou então de inveja que se ressente em face dos 

dons, da posição ou do sucesso de outrem. A inveja, em particular, torna-se uma raiz 

pessoal, em maledicência (que alguém definiu como a arte de confessar os pecados 

alheios), em protesto ou em divisionismo. Na comunhão autêntica, cujo alvo é tornar a 

outra pessoa mais hábil para Deus, há um lugar próprio para a crítica construtiva. A crítica 

pode ser construtiva, e não destrutiva, oferecida com gentileza e restrição, por alguém que 

esteja consciente de ser ele mesmo um pecador e que reconhece que todos nós 

aceitamos bem pouco qualquer crítica. Entretanto, quando o motivo por detrás da crítica 

é a amargura, ela acontecerá de modo arrogante desenfreado, que nega a comunhão, 

ao invés de promovê-la.  

4. o elitismo 

Essa é uma atitude de superioridade que produz “panelinhas” alicerçadas sobre o 

exclusivismo. Trata-se de uma imitação satânica da verdadeira comunhão, da qual nada 

é excluído, exceto a incredulidade. Quando grupos super entusiasmados se reúnem para 

formar associações baseadas em pequenas particularidades doutrinárias ou na atração 

magnética de um líder, o orgulho sobressai e a comunhão definha.  
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APLICAÇÃO 

1. Crentes de todas as idades precisam de comunhão. 

Ninguém é espiritualmente autossuficiente; Deus não nos criou assim. Sem a 

comunhão, tenhamos consciência disso ou não, seremos e permaneceremos crentes 

fracos.  

2. Mantenha a comunhão bíblica.  

Hoje os crentes sentem falta da comunhão. Temos muitas reuniões de “comunhão” 

de diferentes tipos, mas a realidade da comunhão se faz ausente. Na verdade, raramente 

ela é procurada. Isso sucede porque, em nossa maneira de pensar, temos substituído a 

ideia bíblica e trinitária da comunhão, na qual nos ajudamos mutuamente e nos 

aproximamos mãos do Pai e do Filho, mediante o Espírito Santo, pela ideia secular e social 

de comunhão como uma reunião informal e divertida.  

3. Busque e/ou promova comunhão. 

Os puritanos costumavam solicitar a Deus algum “amigo do peito”, com o qual 

pudessem compartilhar absolutamente de tudo e pudessem manter um intenso 

companheirismo no terreno da oração. Juntamente com isso, eles anelavam por grupos de 

conversação sobre as coisas divinas e frequentemente estabeleciam grupos desse tipo.  

4. Faça uma relação das mutualidades bíblicas. 

Procure na sua Bíblia e faça uma relação das mutualidades, aquelas que não foram 

apresentadas nesta lição. Agora, o mais importante! Não basta conhecê-las; é preciso 

praticá-las. Descubra-as e pratique-as. Algumas não são tão fáceis, mas todas são 

perfeitamente praticáveis.  

 


