
 

 

 
Continuando nossas palavras sobre a 

comunhão, hoje em nosso grupo familiar 

iremos aprender como promover a comunhão 

através do bom tratamento ao próximo.  

O bom tratamento aproxima as pessoas 

de nós, gerando assim a comunhão. O 

contrário, o mau tratamento afasta os outros do 

convívio conosco. Infelizmente, tanto fora 

quanto dentro da igreja, há muitos casos de em 

que relacionamentos são interrompidos por 

conta do mau tratamento, o que inclui erros de 

comunicação, mau humor, indiferença, 

grosseria, entre outros. 

Na Bíblia Sagrada, encontramos muitos 

textos que se dedicam a nos ensinar a como 

tratar bem as pessoas. No GF de hoje, vamos 

destacar um deles, o qual foi escrito pelo 

apóstolo Paulo à igreja que se encontrava na 

cidade de Éfeso. No livro de Efésios 4.25-

32(NVI) vemos cinco aspectos de mau e bom 

tratamento:  

 

1. Mentira x Verdade 
“Portanto, cada um de vocês deve 

abandonar a mentira e falar a verdade ao seu 

próximo, pois todos somos membros de um 

mesmo corpo” (Efésios 4:25). 

 

2. Ira x Apaziguamento  
“Quando vocês ficarem irados, não 

pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol 

se ponha, e não deem lugar ao Diabo” 

(Efésios 4:26-27).  

 

3. Furto x Doação  
“O que furtava não furte mais; antes 

trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, 

para que tenha o que repartir com quem 

estiver em necessidade” (Efésios 4:28). 

  

4. Palavra torpe x Palavra útil  
“Nenhuma palavra torpe saia da boca 

de vocês, mas apenas a que for útil para 

edificar os outros, conforme a necessidade, 

 

 

para que conceda graça aos que a ouvem. 

Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, 

com o qual vocês foram selados para o dia da 

redenção” (Efésios 4:29-30).  

 

5. Maldade x Bondade  
“Livrem-se de toda amargura, 

indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como 

de toda maldade. Sejam bondosos e 

compassivos uns para com os outros, 

perdoando-se mutuamente, assim como Deus 

os perdoou em Cristo” (Efésios 4:31-32).  

 

Para refletir: Como o nosso 

comportamento e tratamento para com as 

pessoas pode contribuir ou não para com os 

nossos relacionamentos com elas?  

CONCLUSÃO: A maneira como 

tratamos as pessoas pode nos aproximar ou 

afastar delas, promover ou destruir nossos 

relacionamentos. Infelizmente, muitos se 

encontram sozinhos e isolados porque não 

tratam bem os outros. Sendo a igreja uma 

comunidade, é muito importante aprendermos 

o bom tratamento, de modo que aja comunhão 

entre os irmãos. Para aplicarmos então o que 

aprendemos hoje em nosso GF precisamos: 

1. Trocar a mentira pela verdade;  

2. Trocar a ira pelo apaziguamento;  

3. Trocar o furto (egoísmo) pela 

doação (altruísmo);  

4. Trocar as palavras torpes pelas 

edificantes;  

5. Trocar a maldade pela bondade.  

E, outro importante ponto a ser 

destacado é que o bom tratamento e a natural 

comunhão que tivermos uns com os outros é 

um eficaz meio de evangelização daqueles que 

não creem em Jesus. Em João 13:35 diz: 

“Com isso todos saberão que vocês são meus 

discípulos, se vocês se amarem uns aos 

outros”. Portanto, tratem bem o seu próximo, 

através do seu exemplo sua família será 

restaurada, seus amigos e vizinhos serão 

alcançados por Jesus. 

              
           
 

   Semana de 06 à 12 de 
Agosto de 2018. 
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Palavra 3 – Comunhão: tratando bem o próximo 

Versículo da semana: 
“E não nos cansemos de fazer o bem, pois no 

tempo próprio colheremos, se não 

desanimarmos”. Gálatas 6:9(NVI) 


