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FAMÍLIA DE DEUS 
 
Dia 18 | Tendo uma vida em comum 
 

PALAVRA 
 

“Ajudem a levar os fardos uns dos outros e obedeçam, desse modo, à lei de               
Cristo.” Gálatas 6.2 (NVT) 

 
Deus deseja que tenhamos experiências de vida em comum com outras pessoas . Estar              
em união significa amar, compartilhar, servir e até mesmo nos sacrificar uns pelos             
outros. É difícil pensar que teremos esse relacionamento profundo com todos, mas            
podemos viver em comunhão com um número menor de pessoas, como nosso pequeno             
grupo. E são esses relacionamentos que nos propiciam viver de modo autêntico, em que              
podemos ter intimidade e nos mostrarmos como realmente somos. Se conseguirmos           
viver unidos, demonstrando compaixão e misericórdia pelos irmãos na fé, agradamos a            
Deus e comprovamos nosso amor por ele, pois estes são mandamentos semelhantes            
dados por Jesus (Mt 22.37-40). 
 
Para memorizar, escreva o versículo em um papel e utilize canetas de cores diferentes              
para sublinhar os verbos (ajudem, levar, obedeçam) e os substantivos (fardos, lei,            
Cristo). 
 

 
 

ANOTAÇÕES 
Escreva suas respostas no caderno de devocionais  
1 - O que significa levar os fardos uns dos outros? Leia Hebreus 10.24-25 e escreva qual                 
o nosso papel como irmãos em comunhão. 
 
2 - De que maneira viver em comunhão concretiza nosso amor por Jesus, de acordo               
com o versículo que está em 1 João 4.20? 
 
3 - Você tem conseguido manter proximidade, empatia, amizade, com irmãos na fé? De              
que modo isso impacta seu relacionamento com Cristo?  
 
4 - Que posso fazer hoje para me unir a outro irmão de maneira mais íntima e                 
verdadeira? (Extraída do livro)  

 

 



 

 
 
PRÁTICA 
 
( ) Decido procurar um Pequeno Grupo (PG) até o final da semana, pois entendo que                
esta é uma forma de cumprir a lei de Cristo.  
 
( ) Eu decido me aproximar dessa pessoa do meu PG ……………………... e abençoar              
a sua vida sendo a resposta para alguma necessidade que ele(a) tenha.  
 

 

 
ORAÇÃO    
 
Ore para que o Senhor o conduza a estar em comunhão com os irmãos na fé,                
praticando o amor e a compaixão de forma cada vez mais autêntica. 

 


