1º Trimestre de 2019: Igreja, a unidade do corpo de Cristo

LIÇÃO 06

IGREJA, UM LUGAR DE COMUNHÃO

#conectou?

Ter comunhão com todos

A obra de Jesus na cruz do calvário, trouxe ao homens que
o aceitam como Salvador, a possibilidade de se tornarem filhos
de Deus, transformando pessoas de vários épocas, lugares e
culturas em um só corpo em Cristo.
Por isso é fundamental a comunhão dos membros deste corpo, comunhão esta que deve acontecer entre o homem e Deus e
as pessoas entre si, para que a plenitude da comunhão aconteça
e o nome do Senhor Jesus seja glorificado.
A Bíblia relata a necessidade da comunhão do homem com
Deus:
“Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão de
seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor”, 1Co 1.9.
“O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco; e a nossa comunhão é com o
Pai e com seu Filho Jesus Cristo”, 1Jo 1.3.
“A graça do Senhor Jesus Cristo, e o amor de Deus, e a comu-

nhão do Espírito Santo sejam com vós todos. Amém!”, 2Co 13.13.
A Bíblia relata a necessidade da comunhão entre irmãos:
“E consideremo-nos uns aos outros, para nos estimularmos a caridade e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é
costume de alguns; antes, admoestando-nos uns aos outros; e tanto
mais quanto vedes que se vai aproximando aquele Dia”, Hb 10.24-25.
“Portanto, se há algum conforto em Cristo, se alguma consolação de amor, se alguma comunhão no Espírito, se alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que
sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa”, Fl 2.1-2.
“Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em
trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas, se andarmos
na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo
pecado”, 1Jo 1.6-7.
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