
 
 

 
 

MEMBROS UNS DOS OUTROS – PARTE I 
 

  

“Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações” (At 2:42)  

 
 
 

I N T R O D U Ç Ã O 
 

 

Por que não podemos ser cristãos sozinhos? Por que não podemos servir a Deus nos trancado 

em nossos quartos? Por que precisamos da companhia de outros? Precisamos saber lidar com 

todo tipo de gente. Há aqueles silenciosos e aqueles que falam demais, e há os prolixos. Diante 

dessas dificuldades, alguns concluem que é mais fácil servir a Deus sozinho e que, na verdade, 

a companhia desses irmãos os torna mais carnais e os leva a pecar. Mas isso é um equívoco 

claro. Não é a comunhão que nos faz pecar, a comunhão apenas revela a nossa realidade 

espiritual. 

 

 
 

 

D E S E N V O L V I M E N T O 
 

 

O ser humano não nasceu para viver sozinho e não existe desenvolvimento humano sem 

vínculos com pessoas. O sentimento de solidão é um alerta para a busca de companhia, assim 

como a fome e a sede são alertas que o corpo está precisando de alguma coisa. A comunhão 

é uma das necessidades básicas do ser humano. O livro de Hebreus já exortava os crentes a 

não deixarem de congregar (Hb 10.25). É por meio de relacionamentos que desenvolvemos 

nossa personalidade e nos tornamos adultos, desenvolvemos nossa vida espiritual. Aqueles 

que evitam o relacionamento estão fugindo dos tratamentos de Deus. Quanto mais perto de 

Deus estamos, mais sensíveis e abertos nos tornamos aos irmãos. Nossa intimidade com Deus 

é revelada na nossa comunhão com os irmãos. Sem comunhão, você é um tijolo fora da 

construção, um membro fora do corpo. Em Atos, lemos que os irmãos “perseveravam na 

doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações” (At 2.42). Perseverar é 

“continuar fazendo”, mesmo com todas as dificuldades e resistências. A comunhão é algo a 

respeito do qual precisamos perseverar. Vamos enumerar algumas razões fundamentais para 

vivermos em comunhão: 

 

 



1. Você é parte da família de Deus 

A Bíblia ensina que somos da família de Deus (Gl 6.10; Ef 2.19). O que une você a seus irmãos 

naturais é muito mais que viver debaixo do mesmo teto. Vocês são irmãos porque levam a 

mesma carga genética de sua família. O mesmo se aplica à igreja. Somos uma família, 

compartilhamos a mesma vida que vem de Cristo, temos a mesma carga genética espiritual: 

somos filhos de Deus. Isso também nos fala de um mesmo tipo de vida. Porque você agora é 

luz, não pode mais ter comunhão com as trevas. Para esse tipo de convivência, você precisa 

da sua família espiritual. 

 

2. Ninguém cresce sozinho 

Assim como uma criança aprende com seus pais e irmãos mais velhos, você também precisa 

de irmãos e pais espirituais para crescer em Deus. Negligenciar isso só trará prejuízos a você. 

Há igrejas nas quais as pessoas apenas vão fazer campanhas e buscar uma bênção. Não é 

errado, mas isso não é ser igreja. Há ocasiões em que você precisa ser exortado, corrigido, 

motivado ou encorajado, algumas vezes carregado e, provavelmente, muitas vezes, perdoado. 

Para crescer, você precisa ter compromisso e relacionamento com Deus, e a única forma de 

tê-los é através do seu corpo, a igreja. 

 

3. A comunhão é proteção espiritual 

Não é difícil imaginar o que acontece com uma brasa sozinha, fora do braseiro. Você percebe 

que, cada vez que nos reunimos, estamos nos aquecendo mutuamente? Também nem é 

preciso discutir a inutilidade de um soldado que vai sozinho à guerra. Nenhum soldado vai à 

guerra sozinho. A comunhão da igreja é segurança espiritual para você. Por meio dela, seu 

fogo é mantido e suas batalhas são vencidas. Em Eclesiastes, aprendemos que o cordão de 

três dobras não se rompe facilmente(Ec 4.9-12). 

 

4. A comunhão traz a presença de Deus 

A unção que se manifesta na comunhão é maior do que a unção individual. Se eu junto a minha 

unção com a sua, já temos uma unção maior. Então, imagine o que acontece quando uma 

multidão resolve ministrar a Deus. A unção é poderosa ali, é maior. Por isso, o Senhor disse 

que, onde houver dois ou três reunidos no nome d’Ele, ali Ele estará no meio deles(Mt 18.20). 

De certa forma, estar fora da comunhão é o mesmo que estar distante da presença do Senhor. 

Normalmente, as pessoas se expressam por meio do próprio corpo. Se, porém, de alguma 

forma, nosso corpo está inválido, então não temos como nos expressar e fazer o que 

queremos. O mesmo princípio se aplica a Cristo e à igreja. A igreja é o corpo de Cristo e é por 

meio dela que Ele se expressa. 

 

 
 

C O N C L U S Ã O 
 

 

Comunhão é muito mais que ir ao culto e sentar-se ao lado de um irmão cujo nome, 

provavelmente, você nem sabe. Há uma comunhão espiritual que une todos os crentes de 

todas as épocas. Isso é real e muito bom, mas nós também precisamos de uma comunhão viva 

que envolva comunicação. Todos necessitamos conhecer e ser conhecidos, compartilhar nossa 

vida e nos sentir parte de uma comunidade. Por isso, o tamanho da igreja pode assustá-lo a 

princípio. Mas não se preocupe. Quando nos reunimos em células, também podemos ser uma 



igreja bem pequena. Nas celebrações de domingo, você tem comunhão com toda a igreja, no 

espírito. Mas, durante a semana, na reunião da célula, você desfruta da vida da igreja, da 

comunhão dos irmãos de forma bem prática e íntima. 
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