


Martin Luther King Jr.
"Temos aprendido a voar 

como os pássaros e a 
nadar como os peixes, 

mas ainda não 
aprendemos a simples 

arte de viver juntos  
como irmãos"



Vivemos numa sociedade

• massificada
• despersonalizada• globalizada
• automatizada



Números são 
mais importantes que pessoas



Resultado: 
anônimos e solitários 

gente desconhecida que a ninguém conhece



amizades

grupo

família

igreja

Necessitamos de companhia



Os membros de uma igreja 
são mais que amigos

Comunhão na igreja
Ef 2.11-19



Uma só família, muitos irmãos  
(Ef 2.19)

Uma só videira, com muitos ramos  
(Jo 15.5)

Um só templo, com muitas pedras  
(I Pe 2.4)

Um só corpo, com muitos membros  
(Rm 12.5)

Os primeiros cristãos tinham 
consciência de que eles eram



Aqueles cristãos

Perseveravam na doutrina dos apóstolos e na 
comunhão, no partir do pão e nas orações  

(At 2.42)

Amavam uns aos outros  
(Jo 13.34-35)

Estavam juntos, e tinham tudo em comum 
(At 2.44-45)

Levavam as cargas uns dos outros  
(Ef 6.2)

Alegravam-se e choravam uns com os outros  
(Rm 12.15)



Texto áureo da comunhão?  

I Jo 1.1-10  



1. A base da comunhão. Vs.1-3a

O que temos ouvido, o que temos visto... e as 
nossas mãos apalparam, com respeito ao Verbo da 

vida, anunciamos a vós outros, para que vós 
igualmente mantenhais comunhão conosco”



2. A natureza da comunhão. V.3b

“Ora, a nossa 
comunhão é com o 
Pai, e com nosso 

Senhor Jesus Cristo”

DEUS PAI

CRISTO

HOMEM



“A mensagem que, da parte dele, temos ouvido e 
vos anunciamos e esta: Deus é luz, e não há nele 

treva nenhuma... Se andarmos na luz como ele está 
na luz, mantemos comunhão uns com os outros”

3. A condição da comunhão. Vs. 5-7.



Precisamos sair das 
trevas

E andar como filhos 
da luz

Como andar na luz?   
Vs. 8-10

com sinceridade 
com honestidade 

com verdade 
com santidade 

com zelo

da hipocrisia 
do fingimento 

das aparências 
do pecado 

da distração



4. Resultado da comunhão. V. 4.
“Estas coisas vos escrevemos para que a vossa 

alegria seja completa”



A mensagem de I Jo 1 é esta
veja 
ouça 

experimente 
ande na luz 

cultive e preserve a comunhão

Resultado: 
muita alegria!

“… se andarmos na luz, mantemos 
comunhão uns com os outros"



Palavra final

A comunhão é como 
uma plantinha que 

precisa ser adubada e 
aguada

Manter ou preservar a 
comunhão é uma das 

tarefas dos nossos 
Pequenos Grupos



Ef 4.3
“Façam todo o possível para se manterem unidos 

no Espírito, ligados pelo veículo da paz. Pois há um 
só corpo e um só Espírito, assim como vocês foram 

chamados para um só esperança”

Que nada destrua nossa amizade, rompa com a 
nossa comunhão



CONFRATERNIZAÇÃO DOS 
PEQUENOS GRUPOS

Que nada destrua nossa amizade, rompa com a 

PRÓXIMA QUINTA-FEIRA, 14/07 
ÀS 19:30, AQUI NA IGREJA 


