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A COMUNIDADE DE JESUS 
Pr. Carlos Alberto Bezerra 

 
Sentir  
 

Você acredita que tem vivido a vida cristã na prática, como ela realmente 
deve ser? 
 
Aprender 
 

No texto de Filipenses 2.1-4, Paulo apresenta cinco características que 
devem existir na vida de todo cristão. 

 
Exortação – Exortar é consolar, confortar, levantar, animar. Não tem a ver 

com repreensão. Quando exortamos, estamos na verdade edificando alguém. 
Essa é a responsabilidade dos filhos de Deus e o autêntico discipulado. 

 
Consolação de amor – É estar junto com meu irmão na situação em que 

ele está vivendo, principalmente nas adversidades. É lavar os pés, se interessar 
pelas necessidades básicas do nosso próximo. 

 
Comunhão do Espírito – Comungar é comer na mesma mesa. Isso 

significa unidade, falar a mesma coisa, andar na mesma visão, estar 
comprometido com os mesmos valores, cuidar uns dos outros. Isto está além 
das quatro paredes da igreja. As células devem ter esse papel de prover 
comunhão, edificação, oração, compaixão, serviço e cuidado entre os irmãos, 
na comunhão do Espírito Santo. 

 
Entranhados afetos e misericórdia – Entre nós, deve haver verdadeira 

compaixão e amor compassivo, afeto e misericórdia. É o mesmo sentimento que 
havia em Jesus. Cuidado, zelo e lealdade. É sentir a dor do irmão como se 
fosse nossa. E não somente pelos nossos amigos, mas também por aqueles 
que nos perseguem. 

 
Completai a minha alegria – Alegramos o coração de Deus pensando a 

mesma coisa, sendo unidos de alma, tendo o mesmo sentimento, não fazendo 
nada por orgulho, considerando o outro superior. 
 

Refletir 
 

Devemos viver de acordo com o que a Palavra nos direciona. Devemos 
viver num mesmo Espírito, lutando juntos pela fé do evangelho. Devemos nos 
alegrar juntos, chorar juntos, sofrer juntos. Viver a vida cristã na sua plenitude. 

 
Paulo disse que o olhassem como modelo de alguém que luta e combate 

pela fé em favor de todos os irmãos. Assim como Paulo, devemos ser o modelo 
para que as pessoas se sintam à vontade para nos procurar e, através de nós, 
encontrar em Jesus aquilo que o mundo não pode oferecer a elas. 

 
As pessoas precisam encontrar consolo dentro da igreja – isto é, em nós, 

pois nós somos a igreja. Para isto, precisamos estar prontos para consolar 
nossos irmãos – amá-los e servi-los. Precisamos ajudar, proteger, cobrir nossos 
irmãos em suas dificuldades, e não afastá-los de nós. 

 
Nosso Pai se alegra quando vivemos essa vida de consolo, amor, unidade, 

perdão e misericórdia uns para com os outros, pois assim estaremos vivendo a 
vida cristã como ela realmente deve ser, e cumprindo o propósito de Cristo em 
nossa vida. 

 
Aplicar 
 
− Você tem falhado em algum (ou alguns) dos cinco pontos citados? 
− Qual o seu nível de compromisso com seus irmãos? 
− Que passos práticos você vai tomar a fim de viver a vida cristã na sua 

plenitude? 
 

 
 
 

 
 
 

 
ULTIMA SEMANA PARA INSCRIÇÃO  

PARA MULHERES 
MULHERES: 27 a 29/10 – Com a participação da Pra. Suely Bezerra 

Vale da Graça Hotel Fazenda -  Porto Feliz/SP 
 
Para aquelas que 

- Querem se batizar 
- Ainda não se decidiram pelo batismo 
- Vem por transferência de outro ministério 
- Membros da CG que ainda não passaram pelo Encontro, ou que gostariam de fazer 

novamente. 
 

Aos domingos no Balcão de Informações. Caso queira utilizar cartão de crédito, acesse o site: 
www.cgsede.com.br (clique no menu “INSCRIÇÕES”) 


