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Experimente a comunhão 

Experimente a comunhão! 

“E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações.” 

( Atos 2:42 – RA ) 

INTRODUÇÃO 

- Uma das verdades mais importantes da vida da nossa igreja tem sido anunciada nos últimos cultos 

de forma mais direta e contundente: 

Os Cinco Propósitos Eternos de Deus! 

• BENDIZER = Adoração 

• ALCANÇAR = Evangelização 

• HABILITAR = Discipulado 

• INTEGRAR = Comunhão 

• AJUDAR = Serviço Cristão 

B. A. H. I. A. 

- Estes Cinco Propósitos Eternos de Deus são para; 

Nossa Vida Pessoal – Nossa Família – Nossa Igreja 

Sua Vida Pessoal – Sua Vida Familiar – Sua Vida Espiritual 

- Hoje vamos tratar do propósito da Comunhão = INTEGRAR 

O que é comunhão? 

• Unidade na diversidade 

• Interação na ação 

• Doação no crescimento 

Se você deseja vivenciar a comunhão verdadeira… 

1. Entenda as bases da Comunhão! 

a) A Natureza de Deus 

“Também disse Deus: Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança; tenha ele 

domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a 

terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra.” (Gênesis 1:26 – RA) 

b) A Revelação de Deus 

“Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos.” (Salmo 19:1 

– RA) 
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C) A natureza humana 

“Disse mais o SENHOR Deus: Não é bom que o homem esteja só; far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe 

seja idônea.” (Gênesis 2:18 – RA) 

2. Busque a santidade! 

“Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o 

sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado.” (1 João 1:7 – RA) 

“Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu não te lavar, não tens parte 

comigo. Então, Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça.” 

(João 13:8, 9 – RA) 

3. Experimente amar de verdade! 

a) Ame você mesmo! 

“Um mestre da Lei que estava ali ouviu a discussão. Viu que Jesus tinha dado uma boa resposta e 

por isso perguntou: – Qual é o mais importante de todos os mandamentos da Lei? Jesus respondeu: 

—É este: “Escute, povo de Israel! O Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, seu Deus, 

com todo o coração, com toda a alma, com toda a mente e com todas as forças.” E o segundo mais 

importante é este: “Ame os outros como você ama a você mesmo.” Não existe outro mandamento 

mais importante do que esses dois.” (Marcos 12:28-31 – NTLH) 

b) Ame as outras pessoas! 

“Um mestre da Lei que estava ali ouviu a discussão. Viu que Jesus tinha dado uma boa resposta e 

por isso perguntou: -Qual é o mais importante de todos os mandamentos da Lei? Jesus respondeu: 

—É este: “Escute, povo de Israel! O Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, seu Deus, 

com todo o coração, com toda a alma, com toda a mente e com todas as forças.” E o segundo mais 

importante é este: “Ame os outros como você ama a você mesmo.” Não existe outro mandamento 

mais importante do que esses dois.” (Marcos 12:28-31 – NTLH) 

CONCLUSÃO 

Deus demonstrou Seu amor por você! 

“Porque Deus amou o mundo tanto, que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crer 

não morra, mas tenha a vida eterna.” (João 3:16 – NTLH) 

“Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo 

nós ainda pecadores.” (Romanos 5:8 – RA) 

Demonstre amor a algum irmão! 

( ) Um irmão doente 

( ) Alguém com dificuldades familiares 

( ) Um irmão triste 

( ) Alguém sentindo-se só 

( ) Um irmão em crise 
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( ) Outro : ______________________ 


