
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Suzanne Simard é ecologista florestal do Canadá e estuda as redes simbióticas que se 
formam no solo ao redor das árvores e florestas. São ligações de comunicação e 
interdependência. As raízes e fios de fungos no solo das florestas são conexões vivas que 
unem as árvores e outras plantas gerando vantagens vitais para todas as espécies que 
participam daquela “comunidade”. 

Até o pó do deserto do Saara pode ser visto como exemplo de comunicação de vida. Ele 
é levado pelo vento para o espaço, fotografado e identificado pela Nasa na poeira sideral 
ou até nas folhas de árvores na Amazônia; e cumpre um propósito no compartilhamento 
de vida. 

Fazemos parte de “redes”, que a Bíblia chama de “família” ou “corpo”. A vida, a seiva, flui 
por essas ligações vivas que podemos nutrir e desfrutar. Quando ficamos isolados, só 
atendemos a uma estratégia do maligno, que busca minguar as forças e nos atacar na 
mente e nas emoções. 

Veja como a Bíblia trata de tudo quanto é assunto, inclusive essa questão da comunhão: 

Provérbios 18:1-2 
O solitário busca o seu próprio interesse e insurge-se contra a 
verdadeira sabedoria. O insensato não tem prazer no entendimento, 
senão em externar o seu interior. 

 

 O nome da última igreja do Apocalipse é Laodicéia. Significa “opinião do povo”. 
Vivemos mesmo um tempo em que cada um prioriza somente sua opinião. Isso tem 
levado muita gente a uma realidade de isolacionismo.  

 

A FESTA 
SOMOS UM CORPO 
 
Muita gente afirma ser mais isolado por natureza; dizem terem feito 
uma escolha pessoal. Defendem o direito de serem diferentes e não 
desejam muito relacionamento. Porém, somos um corpo. Em família, 
na sociedade e, sobretudo, para a eternidade, somos membros do 
Corpo de Cristo.  
 
Todos necessitam pertencer! 
#eupertenco 
 
Somos desafiados a vencer as barreiras, complexos, temores e mágoas, 
a fim de vivermos a plenitude da alegria preparada por Deus para nós 
nesta terra e pela eternidade afora. 

 
 

 



1 Coríntios 12:24-27 
Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo 
que menos tinha, para que não haja divisão no corpo; pelo contrário, 
cooperem os membros, com igual cuidado, em favor uns dos outros. De 
maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele; e, se um deles 
é honrado, com ele todos se regozijam. Ora, vós sois corpo de Cristo; e, 
individualmente, membros desse corpo. 
 

CAUSAS DO ISOLAMENTO 
Se esses elementos não fazem parte da sua vida, então você tem comunhão! 
 

1. Complexos 
2. Medos 
3. Egoísmo 
4. Orgulho 
5. Ignorância 

 
MOTIVOS PARA SE REUNIR E SE UNIR 
Se você é membro do Corpo de Cristo, pode crescer na fé e frutificar com ousadia e 
leveza. 
 

1. Identidade em Cristo 
2. Senso de missão 
3. Alegria em servir 
4. Convicção da interdependência 
5. Autoridade da Cruz, do Corpo e da Palavra 

 
1 João 1:1-4 
O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os 
nossos próprios olhos, o que contemplamos, e as nossas mãos apalparam, com 
respeito ao Verbo da vida. (e a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela 
damos testemunho, e vo-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai e 
nos foi manifestada), o que temos visto e ouvido anunciamos também a vós 
outros, para que vós, igualmente, mantenhais comunhão conosco. Ora, a 
nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Estas coisas, pois, 
vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. 
 
1 João 1:5-7 
Ora, a mensagem que, da parte dele, temos ouvido e vos anunciamos é esta: que 
Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão 
com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, 
andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os 
outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. 
 
 

ATENÇÃO 
Nesta lição, você vai criar as perguntas necessárias para o bom andamento da reunião. 
O propósito destas perguntas que são colocadas em cada lição é alinhar o encontro da 
Célula ou do Núcleo de tal forma que não haja dispersão do assunto, todos possam 
participar e haja fruto prático no estudo da lição para a vida de cada um. 
 
Envie para o seu líder de Célula suas perguntas. Ele vai selecionar as quatro perguntas 
mais estratégicas e usá-las durante a reunião na quinta-feira. 


