
Através da comunhão recebemos poder para enfrentar 

as aliadas forças satânicas e humanas que conspiram 

contra nós?

“Não podemos enfrentar as aliadas forças satânicas e 

humanas a menos que passemos muito tempo em 

comunhão com a fonte de toda força (O cuidado de Deus, 

MM 1995,115).” Portanto fica claro que a comunhão pessoal 

é algo inegociável na vida daquele que segue a Jesus. Para o 

verdadeiro cristão, todos os dias se faz necessário ter um 

encontro com Cristo na primeira hora da manhã. Jesus tinha 

esse hábito.  “E, levantando-se de manhã, muito cedo, 

fazendo ainda escuro, saiu, e foi para um lugar deserto, e ali 

orava (Marcos 1:35)”. 

Diariamente Jesus recebia novo batismo do Espírito 

Santo. Nas primeiras horas do novo dia, o Senhor O 

despertava de Seu repouso, e Sua mente e lábios eram 

ungidos de graça para que a pudesse transmitir a outros 

(PARÁBOLAS DE JESUS, p. 139).
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Portanto, ponham em 

primeiro lugar na sua 

vida o Reino de Deus e 

aquilo que Deus quer e 

Ele lhes dará todas essas 

coisas 

Mateus 6:33 

TEMA 5 - Terça-feira



A COMUNHÃO

Portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida o 

Reino de Deus e aquilo que Deus quer e Ele lhes dará 

todas essas coisas (Mateus 6:33 - Nova Tradução da 

linguagem de Hoje).

Buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Este 

princípio só pode ser devidamente compreendido 

quando vivemos uma vida de comunhão diária com 

Cristo. “Quando a  mente de um homem é posta em 

comunhão com a mente de Deus, o finito com o infinito, 

o efeito sobre o corpo, a mente e a alma vão além do 

admissível (AA - Pag. 126 )”.

 Qual deve ser considerada nossa prioridade número 

um?

Em Lucas 10:38-42 encontramos a seguinte 

história:

“E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou 

Jesus numa aldeia; e certa mulher, por nome Marta, o 

recebeu em sua casa; E tinha esta uma irmã chamada 

Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, 

ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em 

muitos serviços; e, aproximando-se, disse: 'Senhor, não 

se te dá de que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe 

que me ajude'. E respondendo Jesus, disse-lhe: 'Marta, 

Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas 

uma só é necessária; E Maria escolheu a boa parte, a qual 

não lhe será tirada'.”

Nessa história, aprendemos que a comunhão é 

mais importante do que o serviço. A razão é simples: não 

podemos dar o que não temos. 

Existe vasto campo para as Martas, com seu zelo 

no serviço religioso ativo. Sentem-se elas 

primeiro, porém, como Maria aos pés de Jesus. 

Seja a diligência, prontidão e energia santificadas 

pela graça de Cristo;  então a vida será uma 

invencível força para o bem (O DESEJADO DE 

TODAS AS NAÇÕES, p. 502).

Precisamos, como discípulos de Jesus, ter muita 

atenção para que em meio aos cuidados da vida, não 

venhamos a desprezar a nossa comunhão com a 

pessoa de Jesus Cristo; em meio aos nossos serviços a 

favor do Mestre, não venhamos a nos esquecer dEle.

Bênçãos da comunhão

A comunhão evita a ansiedade e a preocupação?

Quando fazemos da comunhão a nossa 

prioridade número um, passamos a compreender que 

não há razão lógica para vivermos ansiosos ou 

preocupados com as inquietações da vida. 

A necessidade de Marta era um espírito calmo, 

devoto, mais profundo anseio de conhecimento da 

vida futura, imortal, e as graças necessárias ao 

progresso espiritual.  Precisava de menos 

ansiedade em torno das coisas que passam e mais 

pelas que permanecem para sempre, afirma Ellen 

G. White (O DESEJADO DE TODAS AS NAÇÕES, p. 

502)

PRIMEIRO
DEUS

Decido colocar a 

comunhão com 

Deus em seu devido 

lugar de prioridade 

em minha vida. 

Dessa forma, 

reafirmo o 

compromisso de 

seguir dedicando a 

primeira hora de 

cada manhã a Deus.

Nome:______________________

_____________________________

_____________________________

Data:_______/_______/_______
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