
 
 

 
 

MEMBROS UNS DOS OUTROS – PARTE II 
 

  

“Oh! quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união!” (Sl 133.1). 

 

 
 
 

I N T R O D U Ç Ã O 
 

 

O salmista expressa no salmo acima a alegria da vida em comunhão. É uma experiência 

maravilhosa quando vivemos em comunhão. Todos ganham com isso. Primeiramente isso 

alegra o coração de Deus, segundo nos realiza enquanto pessoa, o que nos torna de fato 

humanos, e por fim nos tornamos canais de bênçãos nas mãos de Deus para abençoar outras 

pessoas. Vale a pena desenvolver uma vida em comunhão. 

 

 
 

 

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

 

A comunhão ganha mais gente para o reino de Deus do que o evangelismo. Na verdade, Jesus 

disse que só nos reconheceriam como seus discípulos se amássemos uns aos outros (Jo 13.35). 

A comunhão é o meio pelo qual expressamos esse amor ao mundo. A experiência tem 

mostrado que as koinonias mais frutíferas são as mais festivas. Quando as pessoas de fora 

perceberem o carinho que temos uns pelos outros, elas serão fortemente tocadas pelo poder 

de Deus. A comunhão é algo a respeito do qual precisamos perseverar. Vamos enumerar 

algumas razões fundamentais para vivermos em comunhão: 

 

1. O poder é liberado na comunhão 

Certas orações só serão atendidas se orarmos juntos, em concordância, em comunhão (Mt 

18.19). Há muita coisa que você poderá fazer sozinho, mas as maiores e as mais importantes 

sempre deverão ser feitas em equipe, seja na Koinonia ou na Igreja. Ninguém nunca fez nada 

relevante sozinho. Todas as grandes conquistas, todas as grandes obras foram resultado de 

trabalho em equipe. Jesus disse que é preciso haver concordância. Você precisa estar nas 

reuniões da igreja para concordar a respeito do mover de Deus, da obra de Deus. Se acontece 

com a concordância de dois, imagine milhares concordando a cada semana. Certamente, o 

Senhor liberará sua palavra de vitória. 



 

2. A comunhão manifesta o amor de Deus 

Uma das orações mais fantásticas da história está em João 17. Ali, Jesus pede ao Pai algo 

simplesmente espantoso: que os irmãos na igreja sejam um, assim como Ele e o Pai são 

um. Você consegue imaginar isso? Jesus é um só Deus junto com o Pai. Mas, o mais 

extraordinário é o motivo pelo qual Ele fez essa oração. Ele disse: “E como és tu, ó Pai, em mim 

e eu em ti, também sejam eles em nós; para que o mundo creia que tu me enviaste” (Jo17.21;23).O 

mundo somente crerá em Jesus se vivermos uma vida de comunhão e unidade.  

 

3. Somos membros uns dos outros 

A ordem de Deus para nós é que sirvamos uns aos outros (1Pe 4.10). A igreja é o sonho que 

estava oculto no coração de Deus desde a eternidade. Você tem o privilégio de ser parte desse 

sonho de Deus. A palavra “comunhão”, koinnonia no original grego, literalmente significa “vida 

compartilhada”. Ninguém possui a plenitude de Cristo dentro de si. Mas, quando temos 

comunhão, é como se as diversas partes se juntassem e formassem um todo. Então, a 

plenitude do Senhor se manifesta. Uma casa dividida não pode prevalecer. A marca da igreja 

cristã é a comunhão. Sem amor uns pelos outros, não podemos ser conhecidos como 

discípulos de Cristo. Somos um corpo, um rebanho, uma família, ramos da mesma videira, 

pedras do mesmo santuário.  A falta de comunhão é sinal de carnalidade e infantilidade. 

 

 
 

C O N C L U S Ã O 
 

 

Normalmente, as pessoas se convertem primeiro a nós e só depois a Jesus. Primeiro, elas 

desejam a nossa comunhão e só depois aprendem a ter comunhão com Deus. Isso acontece 

porque é na comunhão amorosa dos irmãos que o mundo conhece a Jesus. Precisamos 

lembrar que fazemos koinonias, e não cultos nas casas. Koinonia é vida de comunhão; culto 

nas casas é só uma reunião. 
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