
 
 

 
 

O PODER DA COMUNHÃO – PARTE II 
 

  

“Que fareis pois, irmãos? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina,  

tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação.” 

(I Coríntios 14:26) 

 

 
 
 

I N T R O D U Ç Ã O 
 

 

Recentemente, dois desabamentos foram notícia em nossos telejornais. Um em Garanhuns 

com duas mortes e um em Paulista com uma morte. As informações iniciais são de que 

ambas as construções foram mal projetadas e sem a autorização devida das autoridades. 

Toda e qualquer edificação tem que primar por alguns princípios básicos para que não haja 

um desastre.  

 

 
 

 

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

 

O apóstolo Paulo usou a expressão “edificação” para se referir à Igreja. Para Paulo, as 

Escrituras, os dons e talentos existem para edificar a Igreja de Cristo. E as nossas Koinonias e 

Grupos de Encontro são o lugar certo para boa parte desta edificação, deste crescimento.  

 

 

1. As Escrituras. Ao meditar nas Escrituras, nossos encontros fornecem os elementos 

primordiais para que nossa fé se fortaleça. Ao estudar a Palavra de Deus, o Espírito Santo nos 

faz ver o que somos e o que precisamos ser para a Sua Glória. “Examinais as Escrituras, porque 

vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam” (João 5:39). O estudo da 

Palavra testifica de Cristo, exalta Cristo e com isso, somos edificados nEle. Sendo 

confrontados por suas Palavras, somos levados a mudar de vida e a crescer mais na graça e 

no conhecimento dEle.  

 

 

 



Pontos a considerar sobre as Escrituras: 

- Dependência do Espírito Santo. (Sl 119:18 / João 16:12-15) 

- É para meditar nela: Se aprofundar. (Sl 1:2,3)  

- Prática (Mt 7:24-29). 

 

 

2. Os dons e talentos. Os dons e talentos que Deus ministrou em nossas vidas são diversos, 

mas devem ter um foco, um objetivo. A glória de Cristo e a edificação de sua Igreja. À Igreja 

de Éfeso, Paulo vai citar novamente que dons são para a edificação da Igreja, mostrando que 

Deus equipa seu povo para que o todo cresça em Cristo. “...Antes, seguindo a verdade em 

amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo 

auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte 

realiza sua função. ” (Ef 4:15,16). Um canta ou toca, outro tem um testemunho, e ainda outro 

ensina a Palavra e assim todo o corpo (Koinonia, GE), é edificado em amor.  Cada um dos 

irmãos é agraciado com talentos e dons que servirão para que o todo seja edificado e 

abençoado.  

 

Pontos a considerar sobre os talentos e dons: 

- Eles são para a glória de Deus. (Mt 10:31) 

- Foram dados por Cristo. (Ef 4:7,8). 

- Um dia daremos conta. (Mt 25:14-30). 

 

 
 

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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