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LÍDER, LEIA COM A CÉLULA O SALMO 133. 

Esse Salmo nos ensina sobre  relacionamento de uma família.  Que família é 

essa que nos trás o que é bom e suave? Você acha que fazer parte de uma 

família é importante? Você tem uma vida em Cristo? Você faz parte dessa 

família?  

Em uma escala de  0 a 10, qual o grau de importância você tem dado aos  

seus  irmãos na fé? Você se considera parte da família cristã? 

Certa vez um Pastor disse que muitas vezes somos como o passarinho; estamos 

na árvore, gozamos  da sombra da árvore, comemos  do fruto da árvore, mas  não 

fazemos parte da árvore. Para fazer os parte da árvore, da igreja de Cristo, 

precisamos ser árvore, precisamos estar unidos como irmão. 

O que faz duas pessoas serem irmãos? 

Para sermos irmão precisamos passar pela mesma experiência de descoberta e 

reconhecimento da paternidade de Deus o Pai. (Gl 3:26 –28 “pois todos vós 

sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus...”; Jo 1:11-12 “... mas a 

todos quantos receberam Jesus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de 

Deus, a saber, aos que crêem no seu nome”). 

Então a nossa unidade se baseia em Deus que é nosso Pai. Embora sejamos 

irmãos, isso por si só não nos torna unidos, para sermos unidos precisamos de 

algumas decisões serias em nossa vida. Viver como irmão implica em: tempo, 

aproximação, diálogo, solidariedade, cumplicidade, empatia, renúncia, 

perdão, ministração, controle da língua..., enfim, amar com o amor do Pai! 

A árvore não come de seu próprio fruto, antes alimenta quem se achega a 

ela. 

 

 

 

Você tem contribuído dando o melhor de Deus  aos seus irmãos? 

V2. O óleo simboliza o Espirito Santo. Precisamos estar cheio do Espírito Santo 

Um Sacerdote tem comunhão com Deus e com seu povo.1Co12:12-14.  Se 

fazemos parte do corpo estamos unidos com ele. Em  I Pe 2:9, diz que somos 

sacerdotes Reais, para isto precisamos estar em unidade com o corpo. 

V3- Nossa união deve trazer fertilidade como as águas do Monte Hermom, que 

desce regando todo o vale e abençoando  fazendo com que suas águas tornem 

as terras ao redor férteis. 

Precisamos tornar nossos relacionamentos férteis Ef 4:1-6. De posse destes 

ensinamentos, e aplicação, alcançamos a dignidade da vocação que fomos 

chamados. 

O RESULTADO DA UNIDADE, diz o salmista, é a ordenação  pelo Senhor  da 

“bênção” que é “vida para sempre” (v. 3), evidenciando que a fonte da bênção é 

sempre o Senhor, mas as condições para que ela se transforme numa vitalidade 

que resiste ao tempo devem ser assumidas por todos nós que fomos introduzidos 

como “filhos” na família da fé, a Igreja. Nós, da Igreja Batista Aliança Eterna, 

fazemos desta unidade o valor maior da nossa caminhada e a expressamos 

através da vida comunitária em células. 

A CEIA É UM SÍMBOLO MÁXIMO DESTA UNIÃO ENTRE OS IRMÃOS, ONDE 

O SENHOR ORDENA SUA BENÇÃO. 

Você participou da ceia? 

Ef- 1:22-23, 4:15-16 

Fomos CHAMADOS PARA FORA das coisas deste mundo e introduzido no corpo 

de Cristo através de sua igreja a qual Ele é o cabeça, para sermos instrumentos 

Dele para resgatar os que se encontram perdidos. 


