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INTRODUÇÃO:
Estamos na série KOINONIA: promovendo a comunhão na igreja. Na lição de hoje, seremos ministrados 
sobre como promover a comunhão através do “bom tratamento”.

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

1. Você é uma pessoa cheia de amigos, cercada por muita gente ou é do tipo mais isolada e meio sozinha?
2. Como você avalia ser o seu tratamento aos outros? Bom ou mau?

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO:
Uma das maneiras de termos comunhão com as pessoas é tratando-as bem. O bom tratamento aproxima 
as pessoas de nós, gerando comunhão. O contrário, o mau tratamento afasta os outros do convívio 
conosco. Infelizmente, tanto fora quanto dentro da igreja, há muitos casos de interrupção e rompimento de 
relacionamentos por conta de mau tratamento, o que inclui erros de comunicação, indiferença, mau humor, 
aspereza, etc.

Na Bíblia Sagrada, há muitos textos que se dedicam a nos ensinar a como tratar bem as pessoas. Na lição de 
hoje, vamos destacar um deles, o qual foi escrito pelo apóstolo Paulo à igreja que se encontrava na cidade 
de Éfeso. Esse texto está em Efésio 4.25-32 e nos apresenta cinco aspectos de mau e bom tratamento:

1. Mentira x Verdade
Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos 
somos membros de um mesmo corpo” (Efésios 4.25).

 1. O que é a mentira? O que é falar a verdade?
 2. Quais são as possíveis conseqüências do uso da mentira? E de se falar a verdade?
 3. O que leva uma pessoa a mentir?

2. Ira x Apaziguamento
Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apazigúem a sua ira antes que o sol se ponha, e não 
dêem lugar ao Diabo (Efésios 4.26-27).

	 1.	O	que	é	ficar	irado?
	 2.	Como	é	possível	ficar	irado	e	não	pecar?
 3.Como se pode apaziguar a ira?

3. Furto (egoísmo) x Doação (altruísmo)
O que furtava não furte mais; antes trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que 
repartir com quem estiver em necessidade (Efésios 4.28).
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1. Quais são as motivações que levam uma pessoa a furtar? O que o furto revela sobre o caráter de uma pessoa?
2. Qual é o oposto do furto? O que motiva uma pessoa a doar? O que isso revela sobre o caráter de uma pessoa?

4. Palavra torpe x Palavra edificante
Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, 
conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Não entristeçam o Espírito 
Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção (Efésios 4.29-30).

 1. O que é uma palavra torpe? Como o nosso falar pode destruir uma pessoa?
	2.	Como	podemos	edificar	as	pessoas	através	do	que	falamos?

5. Maldade x Bondade
Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam 
bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os 
perdoou em Cristo (Efésios 4.31-32).

1. Como o nosso comportamento e tratamento para com as pessoas pode contribuir ou não para com os 
nossos relacionamentos com elas?

CONCLUSÃO:
A maneira como tratamos as pessoas pode aproximá-las ou afastá-las de nós, promover ou destruir nossos 
relacionamentos. Muitos se encontram sozinhos e isolados porque não tratam bem os outros. Sendo a 
igreja uma comunidade, é muito importante aprendermos o bom tratamento, de modo que aja comunhão 
entre os irmãos. As dicas que Paulo nos deu hoje quanto a isso foram:

 1. Troque a mentira pela verdade;
 2. Troque a ira pelo apaziguamento;
 3. Troque o furto (egoísmo) pela doação (altruísmo);
 4. Troque as palavras torpes pelas edificantes;

 5. Troque a maldade pela bondade.

Outro importante ponto a ser destacado é que o bom tratamento e a conseqüente comunhão que tivermos 
uns com os outros é um eficaz meio de evangelização daqueles que não crêem em Jesus. João 13.35 diz: 
“Com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros”.

DESAFIOS:
1. Reflita: como você tem tratado as pessoas?

2. Se você se sente sozinho e se percebe isolado, será que isso não tem como causa o seu mau tratamento 
às pessoas?

3. Se a Bíblia nos ensina como tratar bem as pessoas, tratá-las mau é pecado aos olhos de Deus. Reconheça 
e confesse como pecado o seu mau tratamento às pessoas e comprometa-se a mudar quanto a isso.

AVISOS: 
	 •	Daqui	a	duas	semanas,	de	30/Jan	a	04/Fev,	 	promoveremos	o	primeiro	Dia	do	Amigo	do	ano	em	
todas as nossas células. É uma grande oportunidade de atrairmos novos frequentadores. Preparamos 
várias opções de temas e mensagens (veja na área do líder em nosso site). Então comece a orar, organizar 
a reunião de modo a que todos tenham alguma participação e mobilize sua célula para convidar muitas 
pessoas. 

	 •	E	no	Dia	11	de	Fevereiro	será	o	Dia	da	Visão	para	todos	os	líderes	de	células	de	todas	as	Redes	e	
Unidades da Central. Marque em sua agenda e comprometa-se de participar. Será de 9h00 às 17h00.


