
 

 
 

40 DIAS COM PROPÓSITOS |  
VOCÊ FOI FORMADO PARA FAZER PARTE DA FAMÍLIA 
DE DEUS 
 
Dia 19 | Cultivando a comunidade 
 

 
PALAVRA 

 
“Sabemos o que é o amor porque Jesus deu sua vida por nós. Portanto, também               
devemos dar nossa vida por nossos irmãos.” 1João 3.16 (NVT) 

 
Fomos criados para viver em comunhão com outras pessoas e desenvolver com elas uma              
unidade por meio do Espírito Santo. Assim, com um só coração e uma só voz, estaremos                
glorificando nosso Pai e nosso Senhor Jesus Cristo (Rm 15.5-6). Para viver essa             
comunhão de forma autêntica e consistente, não basta que ocupemos o mesmo espaço             
geográfico e algumas atividades em comum durante certo tempo. É preciso compartilhar            
vida e intimidade para estar verdadeiramente unido com alguém. E, uma vez que a              
unidade esteja estabelecida, cultivá-la requer alguns esforços, tais como:         
comprometimento, sinceridade, humildade, cortesia, sigilo e constância. Todas essas         
posturas são atos de amor ensinados por Jesus Cristo, que morreu em nosso benefício              
enquanto ainda andávamos em pecado (Rm 5.8). Ele nos ensinou que o amor é abrir mão                
de nossas vidas em favor do próximo, e por isso hoje sabemos como amar. 
 

 
 

ANOTAÇÕES  
 
1- Leia o contexto (1Jo 3.16-18) e responda o que significa este conceito bíblico de amor,                
ou seja, “dar a vida”? 
 
2 - Para viver em comunhão verdadeira, é necessário praticar o amor. Leia 1 Coríntios               
13.4-7, trocando a palavra “amor” por seu nome. Alguma parte não soa verdadeira para a               
sua realidade? 
 
3 - Na sua opinião, por que Deus valoriza tanto a unidade de sua família aqui na terra? 
 
4- Como você poderia hoje ajudar seu grupo e sua igreja a desenvolver as características               
de uma comunidade verdadeira? [Extraída do livro] 
 
 

 



 

5 - Encontre no caça-palavras abaixo as posturas necessárias para que a comunhão seja              
fortalecida no corpo de Cristo (palavras na horizontal): 
 
A F J N M I U Y E W A Ç P K L B N X D H J U 
I J H Y A U T E N T I C I D A D E G H R T Y L 
S I G I L O F G T E C V B N W N K L Ç P O Z 
C H Y B E G W J X F H U M I L D A D E I O U 
M U C O M P R O M E T I M E N T O Q S F T 
S C V B T O P J Ç C O M P A I X A O V N R I 
V G U I E R T A M O R B M K Y I R T U P J X 
C O R T E S I A H B N M C O N S T A N C I A 
N B U Y G R D S I N C E R I D A D E X Z Ç L 
 

 

 
PRÁTICA 
 
Nos próximos sete dias, farei as seguintes atitudes: 
 
[ ] Decido ser a resposta para a seguinte necessidade …………………………. para a             
seguinte pessoa …………………………… pois entendi que isso é dar a vida. 
 
[ ] Decido abrir mão de alguma atividade que me leve a uma diversão solitária (como                
videogame, séries de TV, etc) para passar tempo de qualidade com minha família e/ou              
irmãos da fé. 
 
[ ] Decido escutar atentamente a(s) seguinte(s) pessoa(s) ………...………………………         
quando se aproximar de mim, ainda que o assunto não seja de meu interesse. 
 
[ ] Decido fazer um almoço ou jantar em minha casa para promover a comunhão em meu                 
pequeno grupo. 
 

 

 
ORAÇÃO    
 
Peça a Deus que ajude você a se tornar autêntico(a), amoroso(a) e compassivo(a) em              
seus relacionamentos. Que o Deus de amor o(a) ensine a ser o “amor em pessoa” em sua                 
família, em seu pequeno grupo, igreja, trabalho e outras esferas de atuação.  
 
 

 


