
 
 

 
 

O PODER DA COMUNHÃO – PARTE I 
 

  

“Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e a comunhão, ao partir do pão e às orações”.  

(Atos 2:42) 

 
 
 

I N T R O D U Ç Ã O 
 

 

Eram muitos os desafios dos discípulos nos primeiros momentos após a partida do Senhor. É 

verdade que o medo dera lugar a ousadia após o Senhor aparecer ressurreto diante deles 

naquele domingo. Mas, mesmo ousados, havia diante deles outras dificuldades que 

nasceram com a expansão do Reino diante de tantas conversões. Uma dessas era a 

complexidade de ter um ajuntamento de pessoas professando a mesma fé de uma hora para 

outra. Para essa questão, os discípulos buscaram nas escrituras aquilo que seria a alternativa 

divina para que a benção se instalasse no meio da recém-nascida igreja do Senhor. 

 

 
 

 

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

 

A comunhão foi o meio pelo qual a igreja que se formara se tornou um símbolo de toda a 

mensagem do Evangelho. Unidade, compartilhamento, amizade, são alguns lados da face 

que se revela na Koinonia, ou na tradução do grego, Comunhão. E é neste exato ponto que 

entra o nosso maior objetivo nas nossas Koinonias e Grupos de Encontro. O nosso alvo é 

mantermos a chama da comunhão acessa em nosso meio, cumprindo assim com princípios 

elementares do evangelho do Senhor. O salmo 133 aborda três verdades sobre a comunhão 

entre os irmãos. Vejamos: 

 

1. Viver em Comunhão é: Bom... Sl. 133:1 

Davi entende que viver em comunhão, andar em Koinonia, é algo bom, que atrai coisas boas 

para todos os envolvidos. Quando olhamos para a vida de Davi tanto entre sua família como 

seus oficiais, vemos que quando a comunhão foi posta de lado, a instabilidade se alojou e 

trouxe com ela muita coisa desagradável. (2 Sm. 13:1-4: Amnon, Tamar e Absalão) 

 

 



2. Viver em comunhão é agradável... Sl. 133:1b 

A comunhão é algo belo, agradável aos olhos de Deus. A comunhão fortalece os 

relacionamentos fraternais, as amizades se robustecem e crescem. No desenvolvimento da 

comunhão, no compartilhamento das dificuldades, a fé nasce e a cura brota no meio dos 

irmãos. O ambiente se torna aprazível e aconchegante, quando a comunhão é exaltada. 

Quando olhamos para o salmo 133, vemos com clareza os benefícios de uma comunidade 

que exerce a comunhão. (At. 2:46,47) 

 

3. A comunhão é terapêutica. Sl. 133:2 

Davi compara a comunhão com o óleo e ao orvalho. O óleo tem um simbolismo muito rico 

tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Sua utilidade é tríplice: Ele era usado como 

cosmético, como remédio e como símbolo espiritual. A comunhão traz beleza aos 

relacionamentos, alívio na dor e é símbolo de cura espiritual. A comunhão é a expressão 

visível do Espírito Santo derramando o amor de Deus em nossos corações. O orvalho é outra 

figura importante, ele tem várias características, ele cai frequentemente e sua ação é 

continua. Assim, dever ser a união fraternal. O orvalho também cai de forma silenciosa, 

diferente da chuva, ele não é precedido por relâmpagos ou pelos estrondos dos trovões, ele 

é sem alarde, e assim deve ser a comunhão, agradável ao coração. Ele cai durante a noite, ou 

seja, nas horas escuras da vida. O orvalho, finalmente se espelha pelos horizontes 

longínquos. O orvalho que desce do monte Hermom atinge também o monte Sião. Hermom 

fica no extremo norte de Israel e o Monte Sião está situado na cidade de Jerusalém, há mais 

de duzentos quilômetros ao Sul. Assim é o poder da comunhão, ela cai sobre uma pessoa 

aqui e abençoa outras pessoas em lugares distantes. 

 

 
 

C O N C L U S Ã O 
 

 

No fim do salmo, Davi fecha com a maior das pontuações, ele deixa claro que a consequência 

da comunhão é a benção de Deus sobre todos os envolvidos. Davi diz que Deus determina a 

benção para sempre entre os irmãos que vivem em comunhão. O salário da comunhão é a 

benção. Sabendo disso, desta verdade básica das Escrituras, os discípulos pregaram a 

comunhão, e os que iam se convertendo se dedicavam a ela e o mundo se dividiu entre a 

mensagem de Cristo na vida dos cristãos.  
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