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EBD – Escola Bíblica Dominical 

TEXTO BASE: Hebreus 10.24 

PALAVRAS CHAVE: Mutualidade, uns aos outros, relacionamento 

OBJETIVO: Apresentar o ministério bíblico da mutualidade 

COMPETÊNCIAS DA LIÇÃO: Ao final da lição o aluno deverá compreender o conteúdo e 

as implicações do conceito de mutualidade; Avaliar o nível de mutualidade na sua vida e 

na vida da IBS, e de preparar, caso seja necessário, uma estratégia para elevá-lo; 

Empenhar-se para que aqueles que estão sob seus cuidados venham a compreender a 

importância da mutualidade e comecem a desenvolvê-la; Experimentar e praticar, nos 

relacionamentos com pessoas no lar e na igreja, a mutualidade cristã. 

 

Para entender a passagem 

Não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. 

Filipenses 2:4 

INTRODUÇÃO____________________________________________________________ 

Nesta nova série de lições conheceremos um compromisso cristão que tem ênfase 

na pluralidade, pois estudaremos o ministério da mutualidade. Esse ministério aparece nas 

escrituras com a seguinte formula: “uns aos outros”. Diversos textos nas Escrituras 

convocam o cristão à mutualidade, isto é, à um profundo compromisso com o seu próximo. 

Desta forma, compreendemos que todo membro saudável do corpo de Cristo é 

chamado a servir o seu próximo. Contudo, é bem comum que muitos cristãos não 

enxerguem com clareza um ministério em que possam desenvolver sua vocação cristã no 

seio da igreja local. Assim, enxergue nessa série uma oportunidade de compreender a 

profundidade do seu chamado em Cristo Jesus.  

As lições estarão organizadas na seguinte estrutura: 

(1) Ser discípulo de Cristo pressupõe mutualidade; 

(2) Os discípulos valorizam relacionamentos; 
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(3) Os discípulos protegem o corpo; 

(4) Os discípulos contribuem para o crescimento uns dos outros; 

(5) Os discípulos servem uns aos outros. 

Desta forma, durante cinco domingos, falaremos sobre a necessidade vital desse 

ministério para o crescimento saudável do corpo de Cristo.  

Mediante tudo isso, a questão mais natural, no início de uma série de lições, é 

questionarmos o “por que” deste assunto? Talvez, deveríamos reformular essa indagação 

da seguinte forma: “Por que as igrejas em nossos dias enfatizam tão pouco a mutualidade?” 

Ou então, “por que algumas igrejas enfatizam tanto o amor próprio? ”. Bom, para 

respondermos essas perguntas de forma apropriada precisamos entender ou relembrar um 

pouco mais da nossa história e revisitar o jardim do Éden.  

 

I. PROPÓSITO RELACIONAL DA CRIAÇÃO____________________________________ 

O homem tem sua origem em Deus. A Bíblia nos afirma que o homem foi criado a 

imagem de Deus (Gn 1.26). Assim, na perspectiva correta, fomos criados para sermos 

dependentes de Deus e de Sua Palavra (Gn 2.16-17). Foi Deus mesmo quem afirmou: “não 

é bom que o homem esteja só” (Gn 2.18). Portanto, Deus não planejou o homem para a 

solidão, mas para a comunhão. Neste cenário, a mulher é criada como auxiliadora, ou seja, 

aquela que junto de Adão promove a mutualidade. Então, em nenhum cenário a solidão é 

uma proposta de Deus na realidade do Éden, pois Ele é o mesmo que diz: “sedes fecundos, 

multiplicai-vos” (Gn 1.28).  

Nessa mutualidade, o homem tinha um relacionamento tríplice: (1) com Deus (Gn 3.8), 

(2) com o próximo (Gn 1.28) e (3) com a criação (Gn 2.20). Essa realidade tríplice dava o 

foco correto para que o homem se relacionasse de maneira equilibrada consigo mesmo. 

a) O homem quebrou o relacionamento com Deus  

Deus, em sua Soberania, estabeleceu limites para o homem. De forma graciosa Deus 

disse que toda terra estava sujeita ao domínio do homem, sem qualquer limitação, mas 

Deus dá ao homem uma lei, símbolo de sua autoridade sobre tudo que criou. Qual é esta 

lei? Uma lei pactual! Se o homem desobedecesse a Deus comendo da árvore que Deus 

ordenou que não comesse, ele certamente morreria (Gn 2.17). 
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O homem quebra o pacto (Gn 3.6; Os 6.7); Isso resulta na quebra de relacionamento 

com Deus: 

- O relacionamento foi quebrado, o homem passa a tentar se esconder Deus (Gn 3.8); 

- Adão e Eva são expulsos do paraíso (Gn 3.23,24). 

b)  O relacionamento com o próximo é quebrado 

Neste cenário de queda e pecado, o homem culpa sua mulher de ter lhe oferecido o 

fruto. Desta forma, ele quebra seu relacionamento com seu semelhante (Gn 3.12); 

c) O relacionamento com a criação é quebrado 

Em razão da queda, o homem agora não tem o mesmo relacionamento harmonioso com 

a criação (Gn 3. 17-19).  

O fato é que o pecado nos afasta de Deus, nos impede de enxergar Deus como gracioso e 

misericordioso e de ter prazer em sua presença. O pecado, por sua própria natureza, produz 

separação de Deus e, assim, traz consigo trevas, ignorância, erro, engano, medo, angústia, 

sentimento de culpa, pesar, miséria e escravidão. O pecado também nos separa do 

próximo, além de romper o nosso domínio e cultivo da criação. Em resumo, o homem e 

toda a criação foram afetados pela queda. 

II. HOMENS DOS ÚLTIMOS DIAS_____________________________________________ 

Face a esse cenário, temos uma descrição não muito popular a despeito do homem 

caído. A humanidade é descrita em 2 Timóteo 3.2-13 de uma maneira horripilante (vamos 

organizar em cascata para melhor observação): 

Total iniquidade (vv. 2-4) 

Amantes de si mesmos 

Avarentos, amantes de dinheiro 

Arrogantes 

Ímpios, profanos 

Sem afeição natural – implacáveis, caluniadores, se domínio de si,  

Cruéis (2Pd 2.14-19) 

Inimigos do bem 

Total hipocrisia (vv. 5-7) 
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Total Apostasia (vv. 8,9) 

Total perseguição (vv. 12,13) 

Como afirmado, esta é uma descrição nada popular para os nossos dias. No entanto, 

essa é a descrição bíblica do homem em pecado.  

Gostaríamos de destacar uma marca de nosso tempo que está claramente expressa na 

citação acima. As Escrituras afirmam que os homens são “amantes de si mesmos”. 

Infelizmente, a marca mais evidente de nossa época é o individualismo. Na verdade, o 

individualismo está presente em nossa sociedade desde a proposta feita a Adão e Eva pela 

serpente astuta: “É assim que Deus disse: Não comereis der toda árvore do jardim? (…) É 

certo que não morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes se vos 

abrirão os olhos e, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal” (Gn 3.1-5). Essa 

condição humana, fruto do pecado, é o extremo oposto do que é esperado de um cristão 

verdadeiro. O cristão verdadeiro não é “amante de si mesmo”, mas “ama o próximo como 

a si mesmo” (Mt 22.36-40).  

III. POR QUE FALAR DE MUTUALIDADE?_____________________________________ 

Agora conseguiremos responder a pergunta: “Por que falar de mutualidade? ” A 

resposta é que fomos criados para mutualidade! O pecado rompeu com esse bom e 

indispensável propósito. A inimizade que o pecado provoca é real e traz consequências 

devastadoras para todos os seres humanos. A maior destas consequências é nosso 

fracasso em cumprirmos o propósito para o qual fomos criados, que é glorificar a Deus e 

desfrutar dele para sempre. Entretanto, e para glória de Deus, por meio de Cristo e seu 

sacrifício somos regenerados e capacitados a viver a Palavra de Deus. O próprio Deus 

procura seus eleitos a fim de reestabelecer relacionamento (2 Co 18.29). Ele também nos 

une à um povo, nos fazendo congregar entre esse povo. Deus, por meio de Cristo, convida 

seus santos a novamente sujeitarem a terra no temor do Senhor. Vejamos essa verdade: 

Em Colossenses 1.18-22, Paulo mais uma vez retoma o tema da reconciliação, mostrando 

que foi do agrado de Deus não apenas criar todas as coisas, no céu e sobre a terra, por 

meio de Cristo (Cl 1.16), mas também reconciliar “consigo mesmo todas as coisas, quer 

sobre a terra, quer nos céus” (v. 20). Desta forma, em Cristo, somos restaurados para um 

relacionamento com Deus, com a criação, mas também com o nosso próximo. Além disso, 

cremos que o fruto do Espírito é: “… amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, 

bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio” (Gl 5.22). Nesse contexto, Paulo afirma 
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que “se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito” (Gl 5.25). Ou seja: os 

verdadeiros cristãos são preenchidos pela ação do Espírito Santo de Deus e isto os habilita 

a propagar a verdadeira comunhão de uns para com os outros. Tendo o fruto do Espírito 

operante não nos deixaremos “possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo 

inveja uns dos outros” (Gl 5.26). O Espírito Santo faz com que nos tornemos amigos uns 

dos outros, e próximos, a ponto de se alegrar com os que se alegram e chorar com os que 

choram (ver Rm 12.9-21).  

O alvo de todo cristão – bem como da igreja inteira – é o de glorificar a Deus. Ele 

recebe glória por meio: Do amor de uns para com os outros (Jo. 13.34-35). Da unidade 

espiritual e visível (Jo 17.20-26). Do constante crescimento em direção à semelhança de 

Cristo (Ef. 3.14-20). Do ministério eficiente e completo por parte de todos os membros (Mt. 

28.18- 20; Ef 4.11-16). De adoração e louvor unânimes da parte do seu povo reunido (Rm. 

15.5-6). A mutualidade cria e mantém o ambiente mais propício ao surgimento de todos 

esses elementos que glorificam a Deus. 

Essa mutualidade é requerida dos cristãos. As Escrituras nos convidam a revestir-

nos de ternos afetos de misericórdia (Cl 3.12). Somos convidados também a cuidarmos dos 

interesses dos outros e não somente do que é nosso (Fp 2.4). Em Hebreus 10.24 somos 

chamados a assumirmos o ministério da mutualidade, como uma tarefa indispensável na 

vida daqueles que congregam. Desta forma, vemos que a mutualidade é indispensável na 

vida daqueles que são de Cristo: 

- A fim De nos resgatar para Deus, Cristo se fez próximo ao encarnar e provou seu amor 

ao morrer em nosso lugar (Jo 1.14; Rm 5.8); 

- A fim de nos dá o exemplo, Cristo não fez nada por partidarismo (Fp 2.1-11); 

- A fim De edificar a igreja, o apóstolo Paulo gastou sua vida (At 20.31; 1 Ts 2.7-9); 

Precisamos gastar nossas vidas em favor do próximo e viver verdadeiramente a lei de Deus. 

Vejamos, portanto maneiras bíblicas de servir aos irmãos de nossa igreja local: 

1. Confessando nossos pecados uns aos outros (Tg 5.16). 

2. Edificando uns aos outros (1Ts 5.11; Rm 14.19). 

3. Levando as cargas uns dos outros (Gl 6.2). 

4. Orando uns pelos outros (Tg 5.16). 

5. Sendo benevolente uns para com os outros (Ef 4.32). 
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6. Sujeitando-nos uns aos outros (Ef 5.21). 

7. Sendo hospitaleiros uns com os outros (1Pe 4.9). 

8. Servindo uns aos outros (Gl 5.13; 1Pe 4.10). 

9. Consolando uns aos outros (1Ts 4.18; 5.11). 

10. Corrigindo uns aos outros (Gl 6.1). 

11. Perdoando uns aos outros (2Co 2.7; Ef 4.32; Cl 3.13). 

12. Admoestando uns aos outros (Rm 15.14; Cl 3.16). 

13. Instruindo uns aos outros (Cl 3.16). 

14. Exortando uns aos outros (Hb 3.13; 10.25). 

15. Amando uns aos outros (Rm 13.8; 1Ts 3.12; 4.9; 1Pe 1.22; 1Jo 3.11,23;4.7,11). 

 

IV. EU PRECISO DESSE MINISTÉRIO?________________________________________ 

Embora sendo uma multiplicidade, somos uma unidade. Não vivemos separados uns 

dos outros. Somos membros do mesmo corpo (Rm 12.5). Cada membro precisa de todos 

os outros membros. Cada qual é indispensável para os demais. Pertencemo-nos uns aos 

outros. Não podemos funcionar nem crescer isolados uns dos outros. O apóstolo Paulo 

escreve: “Cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo; de quem todo corpo, bem 

ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada 

parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor” (Ef 4.15,16). 

Não podemos conseguir MUTUALIDADE sem UNIDADE, nem ESPIRITUALIDADE sem 

COMUNHÃO. Somos o Corpo de Cristo, todos os membros devem funcionar bem, o cabeça 

é Cristo. Desta forma, podemos concluir que todos nós precisamos da mutualidade. Á uma 

lista generosa desse ministério nas Escrituras e estaremos estudando essas verdades 

indispensáveis para a nossa vida cristã nas próximas lições. 

APLICAÇÃO_____________________________________________________________ 

1. Memorize Hebreus 10.24; 

2. Seja sensível às lutas dos seus irmãos em Cristo; 

3. Torne-se amigo espiritual dos membros dessa igreja local; 

4. Esteja disponível para suportar o seu irmão nas dificuldades; 

5. Seja genuíno nos seus relacionamentos; 

6. Reconheça a necessidade do ministério da mutualidade; 

7. Não seja individualista nem egoísta, olhando apenas o próprio umbigo; 

8. Abra mão de seus interesses pessoais em favor da edificação do corpo de Cristo. 
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   EXERCITANDO 

 

1. Faça uma lista pessoal de “uns aos outros” que você tem mais dificuldade de praticar: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

2. Expresse em poucas palavras sua compreensão da lição: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

3. Como você pode exercer o ministério da mutualidade na IBS (faça um plano): 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 


