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1. DISCIPULADO (40 minutos)
LEITURA BÍBLICA - Salmos 42.1-5
A comunhão cristã possui dois lados: com os nossos irmãos e com a Trindade (1 Jo 1.3; 4.20). Todavia,
devemos dar a Deus a primazia em nossos relacionamentos. A comunhão com Deus deve estar acima de tudo e de
todos. Portanto, devote sua vida primeiramente a Deus, incentive o seu grupo para que façam o mesmo (Lc 10.27).
INTRODUÇÃO:
Palavra Chave: ANELO - Aspiração ardente da alma pela presença benfazeja do Senhor.
O vocábulo comunhão, do grego koinōnia, não significa apenas "associação" ou "fraternidade", mas
relacionamento íntimo". Na Primeira Epístola de João encontramos a expressão "a nossa comunhão (koinōnia) é
com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo" (I João 1.3b). Portanto, o sentido não se refere ao conhecimento por vias
intelectuais, mas à intimidade com a coisa conhecida, refletindo o sentido de koinonia (Jo 15.15; 17.26). A
comunhão com o Pai, o Filho e o Espírito Santo é o supremo bem que anela a alma do crente regenerado.
Use o gráfico abaixo para ilustrar essa verdade:
COMUNHÃO CRISTÃ COM DEUS (1 João 1.3)
Pai (1 Jo 1.6)
Filho (1 Co 1.9)
Espírito Santo (2 Co 13.13; Fp 2.1)

MEIOS DE COMUNHÃO COM A TRINDADE
A Escritura (Sl 119.33-35)
Adoração (At 16.25,26)
Oração (Mt 6.9-13)

"A comunhão com Deus é o princípio do céu". (William Bates)
I. O QUE É A COMUNHÃO COM DEUS
Tem você sede de Deus? Anela por sua presença? Suspira por seus átrios? Anseia aprofundar com Ele a sua
comunhão? Aliás, você sabe o que é, realmente, a comunhão com Deus?
1. Definição. A comunhão com Deus é a intimidade que o crente, mediante a obra redentora de Cristo e por
intermédio da ação do Espírito Santo, desfruta com o Pai Celeste, e que o leva a usufruir de uma vida espiritual
plena e abundante (Romanos 5.1; 2 Coríntios 13.13).
Andar com Deus é o mais perfeito sinônimo de comunhão com o Pai Celeste. Andar com Deus significa, ter
uma vida como a de Eliseu que, por onde quer que fosse, era de imediato reconhecido como homem de Deus (2
Reis 4:9). Comunhão com Deus é ser chamado de amigo pelo próprio Deus (Isaías 41:8).
2. A comunhão com Deus é uma disciplina consoladora. Apesar de seus grandes sofrimentos, Jó sempre
refugiava-se na comunhão com o seu Deus (Jó 19.25). Suas perdas eram grandes; aos olhos humanos,
irreparáveis. Todavia, confiava ele nas providências de um Deus de quem era íntimo. Até parece que Willard
Cantelon, autor de imortais devoções, inspirou-se na experiência de Jó, quando escreveu: "Posso suportar a perda
de todas as coisas, exceto do toque de Deus na minha vida".
Æ A comunhão com Deus é a intimidade que o crente possui com o Pai, mediante a obra redentora de Cristo e da
ação do Espírito Santo.
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II. A ALMA HUMANA ANSEIA PELOS ÁTRIOS DE DEUS
O ser humano não é o resultado de um processo evolutivo; é a plenitude de um ato criativo de Deus (Gênesis
1.26). Se fomos criados por Deus, nossa alma, logicamente, anela por Deus; anseia por seus átrios. E só
haveremos de descansar, quando em Deus repousarmos (Salmo 42.11). E se nos distanciarmos do Criador? O
vazio passa a ser a única realidade de nosso ser.
1. O vazio humano. Buscando preencher o vazio de sua alma, vagueia o homem pelo álcool, transita pelas
drogas e erra pelos devaneios da carne. Depois de toda essa busca, conclui: "Não tenho neles prazer" (Eclesiastes
12.1). Mas o que aceita a Cristo, experimenta uma vida abundante e inefável (João 4.14).
2. A plenitude da comunhão divina. Sabia o salmista que somente em Deus encontramos a razão de nossa
existência e a satisfação plena de nossa alma. Eis por que deixa emanar de seus lábios este lamento: "Por que
estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a
salvação da minha face e Deus meu" (Salmo 43.5).
Æ Somente a presença de Deus no coração dos homens poderá preencher o vazio da alma humana.
III. O DEUS DE NOSSA COMUNHÃO
Afinal, por qual Deus anseia a nossa alma? Pelo Deus teologicamente correto que se acomoda a todas as
religiões e credos? Ou pelo Deus único e verdadeiro que se revelou a si mesmo por intermédio de nosso Senhor?
1. O Deus onipotente. O Deus pelo qual suspira a nossa alma pode todas as coisas; para Ele inexiste o
impossível (Lucas 1.37), existe a vontade soberana e plano perfeito para cada um de nós.
2. O Deus onisciente. O Deus, a quem tanto amamos, sabe todas as coisas; tudo lhe é conhecido. No Salmo
139, o salmista canta-lhe a onisciência, declarando que Ele nos conhece profundamente; esquadrinha nossos mais
íntimos pensamentos, e não se surpreende com nenhuma de nossas ações.
3. O Deus de amor. Se Deus é amor, por que nos sobrevêm aflições, dores e perdas? Ainda que não
tivéssemos resposta alguma a essa pergunta, de uma coisa teríamos convicção: Ele é amor; somente um Deus que
é o mesmo amor, poderia enviar o seu Unigênito para redimir-nos de nossos pecados (João 3.16; 1 João 4.8).
É por esse Deus que almejamos! Leia o Salmo 34, e repouse em cada promessa que você encontrar.
4. O Deus soberano. No epílogo de suas provações, confessa Jó: "Bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos
teus pensamentos pode ser impedido" (Jó 42.2). Implicitamente, estava ele almejando aprofundar a sua comunhão
com um Deus, cuja soberania é inquestionável. Este é o nosso Deus; por Ele nos desfalece a alma.
Æ O único e verdadeiro Deus pelo qual o ser do crente anela é o Senhor onisciente, onipresente, de amor e
soberano.
CONCLUSÃO
Fomos criados por Deus, e por Deus ansiamos. Sua alma tem sede de Deus? Se não o amarmos de todo o
coração, jamais poderemos ser contados entre os seus filhos. Amar a Deus é a essência de nossa vida devocional.

APLICAÇÃO PESSOAL
"A minha alma está anelante e desfalece pelos átrios do SENHOR; o meu coração e a minha carne clamam
pelo Deus vivo" (Sl 84.2). O verdadeiro anelo da alma do crente regenerado é Deus! O Senhor é o supremo bem
pelo qual anseia o cristão. O intelecto do cientista deseja o conhecimento (Ec 1.2,18), mas o espírito a Deus (Sl
111.10). A natureza pecaminosa aspira o prazer (Ec 2.1), porém sua alma clama pelo Deus Vivo (Sl 84.2). A
engenhosidade dos construtores almeja novas invenções (Ec 2.4), todavia, seu espírito anseia por ser coluna no
templo de Deus (Ap 3.12). Enfim, não há proveito nas grandes conquistas e realizações humanas, tudo é "vaidade e
aflição de espírito" (Ec 4.16). O fim último é: "Teme a Deus e guarda os seus mandamentos; porque este é o dever
de todo homem" (Ec 12.13). Portanto, amemos ao Senhor de todo nosso entendimento e alma.
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