COMUNHÃO ATRAVÉS DO CUIDADO MÚTUO

Fevereiro
ESTUDO - 4

MOMENTO DA VISÃO
Estamos na série COMUNHÃO: promovendo a unidade na igreja. No estudo de hoje, conversaremos sobre
como promover a comunhão através do cuidado mútuo.
QUEBRA-GELO
Para introduzir este estudo, faça as seguintes perguntas aos presentes:
1. Você já teve a oportunidade de ajudar uma pessoa conhecida que estava em necessidade? Como se
tornou o relacionamento entre vocês após isso?
2. Você já teve a oportunidade de ser ajudado por alguém? Como se tornou o seu relacionamento com ela
após isso?
TEXTO: Lucas 10:25-37
INTRODUÇÃO:
 Uma das maneiras de termos comunhão com as pessoas é através do cuidado mútuo.
 Quando temos a oportunidade de cuidar e/ou sermos cuidados por alguém, maior proximidade e comunhão
são geradas entre nós.
 O texto de Lucas 10:25-37, nos mostra alguém cuidando de outra pessoa sem nenhuma pretensão, sem
esperar nada em troca, apenas pelo desejo de ajudar (se quiserem na célula podem até falar mais deste
texto).
 Quando temos comunhão com as pessoas, temos mais oportunidades para receber e dar cuidado.
 A Bíblia tem vários textos bíblicos que falam sobre comunhão e cuidado mútuo. Vamos a dois deles:
1. TRÊS DOBRAS (Eclesiastes 4.9-12)
 Esse texto nos apresenta os benefícios que a comunhão pode gerar no que se refere ao cuidado mútuo.
São eles:
 Quando há comunhão e cuidado mútuo, as recompensas e resultados de um trabalho são maiores e
melhores.
 Quando há comunhão e cuidado mútuo, há ajuda disponível caso algum problema aconteça.
 Quando há comunhão e cuidado mútuo, há companhia e afeto para se dar e receber.
 Quando há comunhão e cuidado mútuo, há maior força e capacidade para se vencer os desafios.
 Quando há comunhão e cuidado mútuo, há maior resistência e perseverança quanto à vida.
2. CUIDADO MÚTUO (Hebreus 13.1-3)
 A base da comunhão e do cuidado mútuo é o amor.
 O amor é o que nos motiva a cuidar das pessoas e, assim, nos aproximarmos delas com sensibilidade aos
seus problemas.
 O autor de Hebreus, através desse texto, nos dá três maneiras práticas de cuidarmos uns dos outros:
 Através da hospitalidade, ou seja, recebendo as pessoas em nossa casa.
 Através da visita, ou seja, indo aonde as pessoas estão (no caso do texto, pessoas que estão presas).
 Através da compaixão, ou seja, suprindo as pessoas em suas necessidades e livrando-as da opressão.

CONCLUSÃO:
 O cuidado mútuo é a quarta maneira de se promover comunhão entre as pessoas.
 Quando cuidamos e somos cuidados, há maior proximidade, sensibilidade e abertura entre nós e os outros,
o que gera a comunhão.
 É muito melhor estar em companhia de outros do que isolado.
 Quando estamos acompanhados, temos melhores resultados, ajuda, afeto e maior força, capacidade e
resistência.
DESAFIOS:
1. Você está cuidando e sendo cuidado por alguém?
2. Como você poderia cuidar de alguém de modo a gerar comunhão? Eis algumas sugestões:
 Ajudar na arrumação na casa de alguém que esteja precisando;
 Dispor-se a conversar com alguém que esteja vivendo uma crise;
 Ajudar alguém a tomar uma decisão importante;
 Convidar um amigo não-crente para ir à célula;
 Cuidar de um novo convertido;
 Ser e ter um parceiro de oração.

AVISOS IMPORTANTES:
 Encontros – Lembre dos Encontros que teremos este ano e já comece a se organizar, verifique o
calendário para saber quando será o Encontro de sua Rede.
 Ação Social – Lembre a todos de sua célula para trazerem o quilo e entregarem nos cultos no momento
das ofertas.
ORAÇÂO:
 Ore pelos alvos e metas deste novo ano.
 Ore pelos aniversariantes da semana.
 Ore sempre pelas pessoas da sua família.
 Ore por aqueles que tem se afastado da igreja;
 Ore pela fidelidade dos seus discípulos nos dízimos, ofertas e primícias;
 Ore por seus líderes, supervisores, pastores e bispos.

