
 
 

 
 

NOSSA COMUNHÃO – PARTE IV 
 

  

“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 
 

 

Na lição de hoje, conversaremos sobre como promover a comunhão através do cuidado 

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

- Você já teve a oportunidade de ajudar uma pessoa conhecida que estava em necessidade? 

- Como se tornou o relacionamento entre vocês após isso?  

- Você já teve a oportunidade de ser ajudado por alguém? Conte sua experiência. 

 

 
 

 

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 através do cuidado mútuo. Quando 

temos a oportunidade de cuidar e/ou sermos cuidados por alguém, maior proximidade e 

comunhão são geradas entre nós. Por outro lado, quando temos comunhão com as pessoas, 

temos mais oportunidades para receber e dar cuidado. A Bíblia tem vários textos bíblicos que 

falam sobre comunhão e cuidado mútuo. Vamos a dois deles:  

 

“É melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de 

duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se. Mas pobre do homem que cai 

e não tem quem o ajude a levantar-se! E se dois dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. 

Como, porém, manter-se aquecido sozinho? Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois 

conseguem defender-se. Um cordão de três dobras não se rompe com facilidade.” 

(Eclesiastes 4.9-12) 

 

Esse texto nos apresenta os benefícios que a comunhão pode gerar no que se refere ao 

cuidado mútuo. São eles:  



a. Quando há comunhão e cuidado mútuo, as recompensas e resultados de um trabalho são 

maiores e melhores;  

b. Quando há comunhão e cuidado mútuo, há ajuda disponível caso algum problema aconteça;  

c. Quando há comunhão e cuidado mútuo, há companhia e afeto para se dar e receber;  

d. Quando há comunhão e cuidado mútuo, há maior força e capacidade para se vencer os 

desafios;  

e. Quando há comunhão e cuidado mútuo, há maior resistência e perseverança quanto à vida;  

 

 

“Seja constante o amor fraternal. Não se esqueçam da hospitalidade; foi praticando-a que, 

sem o saber, alguns acolheram anjos. Lembrem-se dos que estão na prisão, como se 

aprisionados com eles; dos que estão sendo maltratados, como se vocês mesmo estivessem 

sendo maltratados.” (Hebreus 13.1-3) 

 

A base da comunhão e do cuidado mútuo é o amor. O amor é o que nos motiva a cuidar das 

pessoas e, assim, nos aproximarmos delas com sensibilidade aos seus problemas. O autor de 

Hebreus, através desse texto, nos dá três maneiras práticas de cuidarmos uns dos outros:  

a. Através da hospitalidade, ou seja, recebendo as pessoas em nossa casa;  

b. Através da visita, ou seja, indo aonde as pessoas estão (no caso do texto, pessoas que estão 

presas);  

c. Através da compaixão, ou seja, suprindo as pessoas em suas necessidades e livrando-as da 

opressão.  

 

 
 

C O N C L U S Ã O 
 

 

O cuidado mútuo é a quarta maneira de se promover comunhão entre as pessoas. Quando 

cuidamos e somos cuidados, há maior proximidade, sensibilidade e abertura entre nós e os 

outros, o que gera a comunhão. É muito melhor estar em companhia de outros do que isolado. 

Quando estamos acompanhados, temos melhores resultados, ajuda, afeto e maior força, 

capacidade e resistência.  
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