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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

O livro de Atos apresenta a comunhão entre os irmãos como um dos pilares de uma igreja viva, saudável 
e impactante, ao lado do ensino da Palavra de Deus, do partir do pão (participação na Ceia do Senhor) e 
da pratica da oração. A palavra “comunhão”, que no grego é KOINONIA, diz respeito a relacionamentos 
significativos em que as pessoas compartilham umas com as outras do que são, fazem e têm. Este é um 
dos maiores objetivos de uma igreja em células, promover relacionamento e compartilhamento de vida 
entre seus participantes.

É importante notar que amizade, companheirismo e  amor prático são considerados um dos mais 
importantes pilares da vida de uma igreja. Entretanto, em nosso dia-a-dia tão corrido, envolvidos por muitos 
compromissos e obrigações, nunca temos tempo para nada e acabamos negligenciando a KOINONIA. Por 
isso mesmo, neste mês de Janeiro, em pleno verão e numa época um pouco menos corrida para muitos, 
nossos encontros de células serão direcionadas a promover uma maior comunhão entre os membros, 
freqüentadores e visitantes da Central. 

Para isso, desenvolveremos juntos uma série de estudos com os seguintes temas tão relevantes: 

1. A comunhão ao estar juntos;

2. A comunhão por fazer juntos;

3. A comunhão através do bom tratamento;

4. A comunhão através do cuidado mútuo.

O versículo-chave dessa série é Efésios 4.3, que diz: “Façam todo o esforço para conservar a unidade do 
Espírito pelo vínculo da paz”. Observe as palavras desse versículo: esforço, conservar, unidade, vínculo, 
paz. Nesse texto, o apóstolo Paulo está convocando a igreja a se esforçar em prol da comunhão, a qual 
acontece quando as pessoas estão interligadas e em paz umas com as outras. Sendo assim, a igreja, em 
parceria com o Espírito Santo, deve investir na construção e manutenção de relacionamentos saudáveis, o 
que poderá ser feito através das diversas ações propostas pelas lições desta série. 

Nossa intenção é promover a comunhão com Deus e a comunhão mais sincera e prática entre os membros 
das células, de modo a nos tornarmos cada vez mais uma grande família de irmãos que têm Deus como Pai. 
Que os próximos encontros sejam um período de grande comunhão e crescimento espiritual.
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PROMOVENDO A COMUNHÃO NA IGREJA
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COMUNHÃO AO ESTAR JUNTOS
INTRODUÇÃO:

Para dar início a esta lição, faça as seguintes perguntas aos presentes:
1. Atualmente, quais são as pessoas com as quais você passa mais tempo? Seus familiares? Amigos? 
Colegas de trabalho?
2. Como está o seu relacionamento com essas pessoas? Em paz ou conflito? Profundo ou superficial?
3. Com quais pessoas você deveria passar mais tempo e, por não fazer isso, o relacionamento não está bom?

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO:
Leitura bíblica: 

Jesus subiu a um monte e chamou a si aqueles que ele quis, os quais vieram para junto dele. 
Escolheu doze, designando-os apóstolos, para que estivessem com ele, os enviasse a pregar e 
tivessem autoridade para expulsar demônios. Marcos 3.13-15

Uma das maneiras de termos comunhão com as pessoas é passando tempo com elas. Jesus sabia disso 
muito bem e, por isso, se dedicou a estar junto de seus discípulos. 

1. Estar juntos gera intimidade
Quantos discípulos Jesus teve durante o seu ministério? Dezenas, centenas, milhares? Seja lá qual for o 
número, o texto bíblico nos diz que ele escolheu doze para estarem com ele, designando-os apóstolos. 
Como pessoas que receberiam tal autoridade e conseqüente responsabilidade, aqueles homens, certamente, 
necessitariam passar tempo com Jesus para conhecerem sua pessoa, seus ensinamentos, sua obra e sua 
missão. Por isso, Jesus os escolheu para que estivessem com ele. Estar juntos gera intimidade.

Semelhantemente, nos dias de hoje, se quisermos ter comunhão com as pessoas, precisaremos passar 
tempo com elas. Para conhecermos alguém em sua intimidade, temos que nos disponibilizar a estar junto 
a ela. Não há comunhão sem investimento de tempo.

 1. Como você poderia estar mais junto das pessoas com quem você deveria ter comunhão?

 2. Como você poderia estar mais junto das pessoas da sua célula?

2. Estar juntos gera oportunidades de experiências extraordinárias
Marcos 9.2-4 diz: 

Seis dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou a um alto monte, onde 
ficaram a sós. Ali ele foi transfigurado diante deles. Suas roupas se tornaram brancas, de um 
branco resplandecente, como nenhum lavandeiro no mundo seria capaz de branqueá-las. E 
apareceram diante deles Elias e Moisés, os quais conversavam com Jesus. 

Se os doze apóstolos eram pessoas que tinham maior intimidade com Jesus, o mestre também tinha 
três que lhe eram ainda mais próximos. Tratava-se de Pedro, Tiago e João, os quais, devido a essa maior 
proximidade, tiveram a oportunidade de vivenciar experiências extraordinárias com o Senhor, não provadas 
pelos outros. Eles estiveram com Jesus quando ele foi transfigurado e conversou com Elias e Moisés, 
um dos maiores acontecimentos sobrenaturais da Bíblia Sagrada e da História, do qual eles não teriam 
participado, se não estivessem com ele.

Semelhantemente, nos dias de hoje, ao estarmos com as pessoas, geraremos oportunidades para 
vivenciarmos, quem sabe, as experiências mais extraordinárias de nossas vidas. De fato, ao nos privarmos 
da comunhão, poderemos perder essas oportunidades e termos histórias mais pobres do que seria possível. 
Por outro lado, quais são as pessoas que lhe são mais próximas? Não são aquelas com quem você vivenciou 
experiências extraordinárias? Assim, se, por um lado, estar juntos gera oportunidades para experiências 
extraordinárias, por outro, experiências extraordinárias vivenciadas com outras pessoas proporcionam a 
nós uma maior comunhão com elas.

1. Você já viveu experiências extraordinárias junto a outras pessoas? Poderia contar uma delas 
para o grupo?

2. Quais experiências extraordinárias você já perdeu por se privar do estar junto com as pessoas?

LIÇÃO 1:
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3. Estar juntos gera apoio nas dificuldades
Marcos 14.32-34 diz: 

Então foram para um lugar chamado Getsêmani, e Jesus disse aos seus discípulos: ‘Sentem-se 
aqui enquanto vou orar’. Levou consigo Pedro, Tiago e João, e começou a ficar aflito e angustiado. 
E lhes disse: ‘A minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem.

Pouco antes de sua morte, Jesus foi com seus discípulos ao Jardim do Getsêmani. Ordenou que alguns 
deles se assentassem e esperassem por ele em determinado lugar, e, chamando Pedro, Tiago e João, 
seguiu adiante. Nesse momento, na companhia dos três discípulos e, pressentindo sua tortura e morte 
por crucificação, ele começou a sentir aflição e angústia, e desabafou com eles, dizendo-lhes que estava 
profundamente triste e precisava de apoio. 

Jesus, apesar de ser Deus, necessitou e desejou a companhia e apoio de seus amigos em um momento de 
aflição. Ele só pôde recorrer aos seus discípulos porque estava junto com eles. Estar junto gera apoio nas 
dificuldades.

Semelhantemente, nos dias de hoje, estando com as pessoas, tendo comunhão com elas, poderemos 
encontrar apoio em momentos de angústia. O contrário, entretanto, também é verdadeiro. Ao nos isolarmos, 
poderemos ficar sozinhos e desamparados nas dificuldades, o que, certamente, irá aumentar a aflição.

 1. Você já encontrou o apoio de outras pessoas em momentos de dificuldade? Poderia 
compartilhar uma dessas histórias?

 2. Você já precisou de apoio de outras pessoas e não o encontrou por ter se isolado do 
convívio com elas e se encontrar sozinho nas circunstâncias?

CONCLUSÃO:
Estar junto é a primeira e mais simples maneira de se promover comunhão com as pessoas. Não há 
relacionamento sem investimento de tempo. Quando passamos tempo com as pessoas, geramos comunhão 
através de:

1. Intimidade;
2. Oportunidades para experiências extraordinárias;
3. Apoio nas dificuldades.

DESAFIOS:
1. Quais são as mudanças que você terá que fazer em sua agenda para dispor de mais tempo para estar com 
as pessoas com quem você deveria ter comunhão?

2. Quais são as estratégias que você poderia usar para passar mais tempo com as pessoas e, assim, ter comunhão 
com elas? Eis algumas sugestões:
	 •	Almoçar	juntos	aos	Domingos,	fazendo	um	“encontro	de	panelas”.
	 •	Ir	ao	cinema	ou	promover	uma	sessão	de	filmes	em	casa;	
	 •	Saírem	juntos	como	casais,	se	forem	casados;
	 •	Promover	um	festival	de	tortas/sorvetes/pizzas;
	 •	Promover	jogos	de	tabuleiro	ou	esportivos;
	 •	Participar	de	um	passeio	de	bicicleta;
	 •	Acampar	juntos;
	 •	Fazer	uma	noite	do	pijama;
	 •	Planejar	um	piquenique	com	o	grupo;
	 •	Ir	a	um	jogo	de	futebol/vôlei;
	 •	Sair	juntos	para	comer	em	um	restaurante	fino;
	 •	Organizar	uma	festa	temática	e	vestir-se	de	acordo;
	 •	Visitar	um	membro	do	grupo	no	hospital;
	 •	Promoverem	caminhadas	ou	corridas.

3.	Neste	mês	de	 janeiro,	promova	eventos	sociais	com	a	sua	célula,	de	modo	que	vocês	estejam	 juntos.	E	
depois,	crie	o	hábito	de	sempre	promover	encontros	de	comunhão	fora	do	horário	da	célula,	para	garantir	que	
estarão	mais	juntos	e	assim	desenvolverão	maior	comunhão.	


