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Boletim

CONECTADOS
COM DEUS
A benção de viver em comunhão

Aniversariantes
A palavra comunhão, vem do termo grego “koinonia” (κοινωνία), e
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dependendo do contexto, pode signiﬁcar: companheirismo, parEcipação,
comunicação, ter algo em comum ou comparElhar. Mas atualmente,
vivemos dias onde os relacionamentos têm se tornado cada vez mais
superﬁciais. A famosa era da tecnologia, que na maioria das vezes, nos
afasta de quem está perto e nos “aproxima” de quem está longe. Isso e
outras coisas, tem afetado também a comunhão na igreja de Cristo,
impossibilitando que criemos laços profundos, não nos permiEndo ter
experiências afeEvas de qualidade. E a comunhão com o corpo de Cristo
(a igreja), não deixa de ser o termômetro do nosso relacionamento com
Deus, ou seja, se temos comunhão com nossa igreja local, podemos ter
comunhão com Deus, se temos diﬁculdade em ter comunhão com nossa
igreja, com certeza nosso relacionamento com Deus está afetado. Então
a comunhão é verEcal e horizontal.
Quando Davi escreve o Salmo 133 ele expõe de maneira muito clara, o
porquê viver em comunhão é bom traz benção e é poderoso:
1 – ´É bom e agradável – Assim como um pai se alegra em ver seus ﬁlhos
convivendo em harmonia, é bom e agradável para Deus nos ver vivendo
em comunhão, pois fortalece os laços e relacionamentos, ela é uma
excelente ferramenta evangelísEca. Diﬁcilmente alguém permanece
numa igreja se não consegue construir laços verdadeiros de amizade.
2 – É como o óleo - Davi escreveu este Salmo, começou relatando o quão
é importante os irmãos viverem em união; mas, no entanto, ele mostra
que não é só isso, mas ele mostra para este povo, o nível de
importância que é viver em unidade. Ele se dirige ao povo judeu, usando
como analogia algo que fazia parte do dia a dia deles, e que é muito rico
em simbologias, o óleo. Coincidentemente, a uElidade do óleo também
era tríplice: como símbolo espiritual, como remédio e como cosméEco.
Da mesma forma, a comunhão é a expressão exterior, da ação interior do
Espírito Santo em nossas vidas, a comunhão produz cura na alma e alívio
nos momentos de dor, a comunhão embeleza os relacionamentos de
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amizade.
3 – É como o orvalho – O orvalho de Hermon, é o monte mais alto de Jerusalém. Durante a maior parte do ano seu pico é coberto
de neve, fazendo com que caia uma grande quanEdade de orvalho nas regiões circunvizinhas. Esse orvalho é tão abundante, que
as tendas dos viajantes que acampam a sua volta, aparecem molhadas como se Evesse chovido sobre elas durante a noite. Outro
detalhe, é que esse orvalho além de regar toda a região a sua volta, gerando vida durante o ano inteiro, chega até os montes de
Sião que estão à quilômetros de distância.
Aqui também temos um tríplice signiﬁcado, pois o orvalho tem as seguintes propriedades, ele: refrigera, ferEliza e gera
vida. Da mesma forma, a comunhão refrigera e traz conforto nos momentos de calor, traz os nutrientes e vitaminas necessárias,
gera vida, dá frutos!
Os montes de Sião ﬁcam à mais de 200 km de distância do monte Hermon, assim é o poder da comunhão, ela não só
abençoa quem está próximo, mas também quem está longe.
4 – Gera benção e vida - Davi ﬁnaliza dizendo que Ali, em Sião, o Senhor ordena sua benção e para sempre. Sião era o lugar onde
se encontrava Jerusalém, onde se encontrava o tabernáculo, onde se encontrava a igreja de Deus no AT e era o símbolo da união
espiritual do povo de Israel.
No Novo Testamento, Sião passa a simbolizar o reino espiritual de Deus, a Jerusalém celesEal (Hebreus 12:22;
Apocalipse 14:1). Quando estamos ligados, uns aos outros, em comunhão, o Senhor não só nos abençoa, como também gera vida,
em nós e através de nós. Que o “Ali”, seja aqui.
Você já se perguntou:: 1º Estou em comunhão com Deus e com a Igreja? 2º É possível estar em comunhão com Deus, porém não
estar com a Igreja? 3º Me sinto realmente envolvido com o Corpo de Cristo (Igreja)?
Pr. Vilmar Lima da Silva
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