




Comunhão:  

Compartilhamento de idéias, de estado de espírito, de 
vida e, sobretudo, de fé.  

Do grego “koinonia” 

A comunhão da igreja é diferente, mais profunda e 
abrangente do que as expressões de amizade, 
companheirismo e sociabilidade que ocorrem em 
clubes, agremiações ou outras instituições humanas 

A verdadeira comunhão cristã é algo 
que só o Espírito Santo de Deus 
pode produzir, e está intimamente 
associada ao amor que ele derrama 
em nossos corações... 



É o que mais pode interessar ou atrair os descrentes 
ou os sem-igreja. Jo 13.34-35  

A comunhão é, portanto, uma peculiaridade da igreja   

At 2.42-47 

Resultado: Crescimento diário (v. 47) 

perseverança... (v.42) 
temor, evidências do poder de Deus (v.43) 
união e compartilhamento (vs.44-45) 
visitação, alegria, louvor (v.46) 



A comunhão na igreja não é perfeita ou intensa 
em todas as igrejas, o tempo todo: 

Será tanto mais intensa quanto for o grau de submissão 
a Cristo e consequente zelo espiritual dos crentes 

•   Lc 6.46 •  I Co. 3: 1-4 
•   Atos 15: 36-40 •  Tg. 3: 14-18 



O Que a Bíblia diz? 
Devido à falta de comunhão e aos problemas 
relacionais nas igrejas, muitos dos seus membros 
acabam se afastando...  

Será que podem mesmo?  

Falam mal da igreja e alegam que podem ser cristãos 
sem frequentar a igreja. 

Vamos ver o quanto a 
comunhão é imprescindível! 



1. A importância da Igreja 
Igreja de Cristo (ou Reino de Deus) e Igreja Local 
Hoje, há uma tendência para se desvalorizar a igreja 
local em benefício de uma suposta comunhão com 
Deus... Para tentar estar bem com Deus, sem igreja 

•   Deus planejou a igreja!  
•   Cristo amou a igreja! 

•   Os apóstolos plantaram e 
    pastorearam igrejas 

•   Muitos, através dos séculos, 
    têm se sacrificado pela igreja 

•   A Bíblia toda enfatiza o conceito de povo de Deus 

Sl 100.3 
I Pe 2.8-9 
Mt 16.18 
Hb 10.25 



2. A missão da Igreja. Mt 28.19-20 
Evangelizando (inclui igreja)  
Batizando (introduz na igreja) 
Ensinando (acontece na igreja) 

A missão envolve um trabalho interno e outro 
externo, mas nenhum dos dois pode ser feito à 
parte da igreja (a igreja ajuda e acolhe) 

fazer discípulos 



2. A missão da Igreja 

A propósito, Deus nos capacita para essa missão 
dando-nos talentos e os “dons espirituais” 

•   I Co 12.4-7, 14-21 

•   E os textos “uns aos outros” (como Cl 3.12,16) 
•   Ef. 4.11-16 



O  que devemos fazer 
1.  Mantendo o aspecto teocêntrico e cristocêntrico da 

igreja, priorizar as pessoas, antes que as tradições, 
as formas e o clericalismo 

2.  Valorizar e frequentar regularmente as reuniões do 
do povo de Deus, e participar de uma forma ou de 
outra dos seus ministérios.   

3.  Sendo-lhe possível, abrir as 
portas de sua residência para 
visitas de irmãos e para 
pequenos grupos de 
comunhão, estudo e oração.   



O  que devemos fazer 

4.  Tudo fazer pela preservação da unidade, da paz, do 
amor e da alegria de sua igreja local. 

5.  Contribuir financeiramente 
(com dízimos e ofertas) 
para o sustento dos 
ministérios de sua igreja.   




