
 
 

 
 

NOSSA COMUNHÃO – PARTE II 
 

  

“Eles se dedicavam ao ensino e à comunhão, ao partir do pão e às orações.  

Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos.  

Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum.” (Atos 2.42-44) 

  

 
 
 

I N T R O D U Ç Ã O 
 

 

Nesta lição seremos ministrados sobre como promover a comunhão através do fazer juntos. 

Para introduzir esta lição, faça as seguintes perguntas aos presentes:  

- Como normalmente você é na realização de tarefas?  

- Prefere fazê-las sozinho ou em equipe?  

- Em sua opinião, quais são as vantagens e desvantagens de se fazer algo sozinho?  

- E em equipe?  

 

 
 

 

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

 

Uma das maneiras de termos comunhão com as pessoas é fazendo alguma coisa junto com 

elas. O trabalho em equipe, seja em uma empresa ou em outro contexto qualquer, aproxima 

as pessoas umas das outras e gera comunhão. E, isso, no final das contas, possibilita que o 

trabalho seja concluído com maior qualidade. No Novo Testamento, há alguns textos que nos 

mostram que o “fazer juntos” é um princípio do Reino de Deus. Vamos a esses textos:  

 

1. “Então Jesus passou a percorrer os povoados, ensinando. Chamando os Doze para junto de 

si, enviou-os de dois em dois e deu-lhes autoridade sobre os espíritos malignos.” (Mc 6.7) 

Essa foi a primeira ocasião registrada em que Jesus enviou os seus discípulos para, como Ele, 

fazerem a obra do Reino de Deus. Como os Doze foram enviados para fazer essa obra? De dois 

em dois. Jesus, compreendendo a importância do “fazer juntos”, não enviou os discípulos 

sozinhos em missão. Estando juntos, eles teriam comunhão uns com outros e cumpririam a 

obra com maior excelência.  

 



2. “Certo dia Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às três horas da 

tarde. Estava sendo levado para a porta do templo chamada Formosa um aleijado de 

nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. 

Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João 

olharam bem para ele e, então, Pedro disse: “Olhe para nós!”. O homem olhou para eles com 

atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro: “Não tenho prata nem ouro, 

mas o que tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande”. Segurando-o pela 

mão direita, ajudou-o a levantar-se, e imediatamente os pés e os tornozelos do homem 

ficaram firmes. E de um salto pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no 

pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo o viu andando e 

louvando a Deus, reconheceu que era ele o mesmo homem que costumava mendigar sentado 

à porta do templo chamada Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que 

lhe tinha acontecido.” (At 3.1-10) 

Esse foi o primeiro milagre de cura registrado da história da igreja. E como ele foi realizado? 

Através de Pedro e João, apóstolos de Jesus que eram parceiros no ministério. Os primeiros 

capítulos do livro de Atos, por diversas vezes, registram os nomes de Pedro e João juntos, 

explicitando a comunhão que eles tinham no fazer a obra do Reino de Deus. Eles haviam 

aprendido muito bem a lição que o Mestre objetivou lhes ensinar naquela primeira ocasião. 

Fazer juntos gera comunhão e quando fazemos juntos o trabalho é concluído com maior 

qualidade.  

 

3. “Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio 

de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto adoravam o 

Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: ‘Separem-me Barnabé e Saulo para a obra a que os 

tenho chamado’. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhes as mãos e os enviaram. 

Enviados, pelo Espírito Santo, desceram a Selêucia e dali navegaram para Chipre.” (At 13.1-4) 

Esse texto é o registro do início do ministério apostólico de Paulo de Tarso. De acordo com 

Atos, ele fez um total de três viagens missionárias, visitando muitas cidades do Império 

Romano da época. Como ele empreendeu a obra do Reino de Deus? Inicialmente, na 

companhia de Barnabé e, em ocasiões seguintes, com a parceria de muitos outros irmãos em 

Cristo, tais como João Marcos, Silas, Timóteo, Lucas, etc. Em Atos 16.6, está escrito: “Paulo e 

seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia”. Paulo, nos passos de Jesus, Pedro 

e João, não se dedicou ao ministério apostólico sozinho. Ele também entendia o valor de se 

fazer junto.  

 

 
 

C O N C L U S Ã O 
 

 

Fazer junto é a segunda maneira de se promover comunhão com as pessoas. Quando fazemos 

algo juntos, nos aproximamos uns dos outros e realizamos um trabalho com maior excelência. 

Apesar dos exemplos dados terem sido bíblicos e sobre trabalhos ministeriais, o “fazer juntos” 

não está limitado a isso, incluindo diversos tipos de outros fazeres.  
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