
 
 

 
 

O PODER DA COMUNHÃO – PARTE IV 
 

  

“Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. 

Prefiram dar honra aos outros mais do que a vocês.” (Rm 12:10) 

 

 
 
 

I N T R O D U Ç Ã O 
 

 

Em Romanos 1:1, Paulo usa a expressão grega Doulos para servo. Aqui, literalmente, Paulo se 

chama de escravo. Paulo é da turma que teve as orelhas furadas (Ex 21:1-6). O escravo que 

deseja permanecer escravo ele tem a orelha furada como sinal que é uma escolha pessoal 

servir ao seu senhor. Para Paulo, quando Cristo se tornou seu Senhor, ele passou a ser 

Senhor em todos os aspectos em sua vida. Paulo passa a ser servo/escravo. 

 

 
 

 

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

 

Servir é muito mais que varrer a casa quando o grupo se reúne, ou ir na padaria comprar 

algumas guloseimas. Servir é um ato de adoração em nome de Cristo. Servir aos irmãos é 

reconhecer que aqui somos as mãos do Mestre em favor dos que hão de herdar a vida 

eterna. Nos nossos encontros, devemos entender que um dos grandes propósitos de Deus 

para nós é sermos seus servos na obra. Que os talentos e dons que Ele nos confiou, são para 

abençoar a todos que Deus colocar em nosso caminho.  

 

1. Servir por servir (Lc 10: 38-42) - Qual tem sido nossa motivação por trás do nosso serviço? 

Porque nos colocamos a disposição de algo ou alguém no reino? O que nos move a fazer algo 

pela nossa Koinonia ou Grupo de Encontro? Quando vemos a dedicação de Marta ao serviço 

naquele jantar com uma presença ilustre como Jesus a mesa, detectamos que algo está 

errado. Claro que a atitude de Marta não é totalmente ruim ou errada, mas, com a negação 

de Jesus a respeito de seu pedido para que sua irmã a ajude, fica evidente que ali era uma 

questão de prioridade e que Cristo estava mostrando que as coisas desta terra nunca devem 

tomar o lugar das coisas eternas. Quando nosso serviço é servido de uma motivação errada, 

é com muita facilidade que passamos a dar mais valor às coisas do que as pessoas, que 



pensemos mais nas coisas daqui da terra do que nas coisas do céu. Quando servimos a 

Cristo, devemos ter em mente as prioridades do Senhor. Em I Sm 15:22, o profeta Samuel 

repreende Saul por fazer o sacrifício e não obedecer a Palavra do Senhor. Onde está o prazer 

do Senhor? Em obedecer a sua Palavra.  

 

2. Servir por amor (Lc 10:25-37) - Se Marta estivesse com Jesus horas antes e visse a 

conversa dele com esse perito da lei, é possível que ela não tivesse cometido o erro de 

colocar o serviço da casa antes dele. No texto marcado acima, vemos Jesus contando uma 

parábola sobre o que é servir por amor. Aqui, se vê com clareza de detalhes sobre o que 

deve nortear nosso serviço cristão.  

 

a) A motivação do serviço é amar a Deus acima de todas as coisas. No contexto da 

parábola vemos que o ponto central é amar a Deus e ao próximo. A parábola é construída 

para pontuar essas duas características.  O primeiro é amar a Deus. E como se evidencia o 

amor a Deus? Apenas palavras são suficientes para demonstrar amor ao Eterno? Claro que 

não. Nossas ações vão revelar se realmente amamos a Ele ou não. No texto vemos duas 

classes de pessoas que pregam o amor a Deus. Sacerdotes e Levitas. Mas, eles passam de 

largo, pois, não querem tocar num moribundo e com isso se tornar impuro. Aqui, mais uma 

vez, o serviço toma o lugar do prioritário. Quem ama a Deus ama o que Ele ama. Quem não 

ama o que Deus ama é um mentiroso, segundo o apostolo João (I Jo 4:20). 

 

b) A motivação do serviço é amar o próximo. Quando nos propomos a fazer algo por 

alguém, é importante que tenhamos em nosso coração a intenção certa. Ao ver o samaritano 

investindo tempo, recursos e força em ajudar aquele homem que fora espancado, vemos 

com clareza que havia no interior dele um amor pelo desafortunado. A pergunta foi: Quem é 

meu próximo? Para que eu o ame. A parábola fala sobre o samaritano que com atitudes 

altruístas revelou seu amor. Quando estamos servindo nas nossas Koinonias e nossos 

Grupos de Encontro, estamos demonstrando como eles são importantes para nós. Qualquer 

coisa que venhamos a fazer deve ser envolvida por um sentimento de amor. Cristo disse que 

não veio para ser servido mas para servir, e dar sua vida em resgate por muitos. Só quem 

ama daria sua vida em resgate por aqueles a quem veio servir. 

 

 
 

C O N C L U S Ã O 
 

 

O poder da comunhão é grande. Ele nos dá maturidade e crescimento. Ele nos proporciona a 

chance de falarmos do amor de Deus e mais, ele nos dá a oportunidade de demostrar tudo 

isso através do nosso serviço no reino. Edificação, evangelismo e serviço. A tríade da 

comunhão.  
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