21º dia- Domingo (25/03)
Juntos repartindo o pão
At 2:42-46 Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos
e à comunhão, ao partir do pão e às orações.
Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e
sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que
criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum.
Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a
cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias,
continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o
pão em suas casas, e juntos participavam das
refeições, com alegria e sinceridade de coração.

O propósito de repartir o pão é a
comunhão
Existem muitas maneiras de repartirmos o pão, mas
nenhuma delas fará sentido se o objetivo final não for
comunhão.
A maior revelação de Cristo não está em um
pregador, mas na comunhão.
Na comunhão é onde há luz IJo 1:7 Se, porém,
andamos na luz, como ele está na luz, temos
comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus,
seu Filho, nos purifica de todo pecado.
O inimigo sabe que onde houver comunhão, Cristo
será revelado.
Onde houver comunhão a manifestação da gloria será
maior

O pão e a fome são apenas pretextos para aproximar o
que tem pão do que não tem pão.
Nós não repartimos o pão com os famintos para matar
sua fome, mas repartimos o pão para que ele não fique
só, para não ficar na solidão, na individualidade.
Repartimos o pão para termos comunhão com os
famintos
Mas o que é comunhão?
A palavra comunhão é uma palavra de origem grega
“Koininia”
O que é Koinonia:
Koinonia significa “comunhão”.
Este termo se tornou muito comum entre os cristãos,
sendo utilizado no sentido de:
1. Companheirismo
2. Participação
3. Compartilhamento
4. Contribuição com o próximo e com Deus.
Com a tradução da bíblia hebraica para o grego, o
termo koinonia foi inserido no Novo Testamento,
aparecendo pela primeira vez no livro de Atos
2:42, explicando como a vida cristã era
compartilhada pelos crentes de Jerusalém.
De acordo com a Bíblia, existiriam diversas formas de
“comunhão", ou seja, comunhões que caracterizam a
vida cristã:
Comunhão de amizade - relacionamentos.
Relacionamentos se estabelecem com amizades
consistentes e duradouras.

E amizades consistentes e duradouras não acontecem
da noite para o dia.
Comunhão com os pobres – Pv 22:9 O homem
generoso será abençoado, porquanto reparte seu pão
com o necessitado.
Quero compartilhar algumas maneiras de repartirmos
o pão com o propósito de termos comunhão:
1.

Repartir o pão na ceia do Senhor

Repartir o pão na ceia do Senhor é um ato de grande
significado para nós Lc 22:19-20 Tomando o pão,
deu graças, partiu-o e o deu aos discípulos, dizendo:
"Isto é o meu corpo dado em favor de vocês; façam
isto em memória de mim".
Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice,
dizendo: "Este cálice é a nova aliança no meu
sangue, derramado em favor de vocês.
Quando participamos da ceia com entendimento,
alcançamos a mais profunda comunhão com Deus e
nossos irmãos.
Jesus disse que devemos persistir em fazer o que
ele fez naquele momento.
Amar os amigos e inimigos
Perdoar os amigos e inimigos
Servir amigos e inimigos
Estar disposto a dar a vida pelos irmãos
Ser humilde em relação ao próximo
Nunca desistir de amar as pessoas

2.

Repartir o pão (alimentos) comer juntos, em
reuniões da igreja.

Repartir o nosso pão em festas, retiros e reuniões
da igreja é algo maravilhoso para manter a
comunhão na igreja At 2:44 Todos os que criam
mantinham-se unidos e tinham tudo em comum.
3.

Repartir o pão em nossas casas, comer juntos
com irmãos, famílias da igreja e amigos.

Sentar-se junto a mesa com a nossa família, irmãos
da igreja e amigos e repartir o nosso pão, torna-se o
melhor momento para revelarmos a Cristo At 2:46
Partiam o pão em suas casas, e juntos participavam
das refeições, com alegria e sinceridade de coração.
Veja o verso 47 louvando a Deus e tendo a simpatia
de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava todos
os dias os que iam sendo salvos.
4.

Repartir o pão (cestas básicas) assistência aos
santos.

Porque estamos repartindo tão pão e não estamos
conseguindo manter irmãos na comunhão da igreja?
É porque enquanto repartimos o pão, isso não
configura uma mesa.
Quando pegamos os recursos dos que tem e damos
para os não tem, aliviamos a consciência de quem
tem e sacramentas a pobreza de quem não tem.
Quando damos pão aos famintos sem acolhê-los
decretamos seu estado de miséria.
O problema maior do faminto não é a falta do pão, é
o está só.

O problema do Lázaro não era o pão que estava na
mesa do rico, mas sim a companhia de cães em vez
de ter outro ser humano ao seu lado.
O grande segredo da igreja de Atos não era o pão
que repartiam, mas o assentar-se junto à mesa para
repartir, porque isso, sim, configurava intimidade,
companheirismo e compartilhamento uns com os
outros.
5.

Repartir o nosso pão com os necessitados de fora
da igreja, assistência social (ajudar os pobres)

Deus sempre demonstrou interesse com o pobre da
Terra, ou melhor, com as pessoas que estivessem
passando por necessidades reais.
Em Israel havia pobres, e o Senhor Jesus disse que
eles sempre haveriam de existir Mt 26.11 Pois os
pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim
vocês nem sempre terão.
Entretanto, Deus recomenda que seu povo cuide
dos pobres, deixando para eles um pouco da
colheita dos grãos e das frutas que cultivam Lv
19.10. Não passem duas vezes pela sua vinha, nem
apanhem as uvas que tiverem caído. Deixem-nas
para o necessitado e para o estrangeiro. Eu sou o
Senhor, o Deus de vocês.
O Senhor fala por meio do profeta Isaías a respeito
do jejum que realmente lhe agrada: Is 58:7
“Porventura não é também que repartas o teu pão
com o faminto, e recolhas em casa os pobres

desabrigados, e, se vires o nu, o cubras, e não te
escondas de teu semelhante?".
Muitas pessoas acham que servir a Deus é apenas
pregar, orar e cantar louvores, mas a verdadeira
adoração está ligada ao serviço mútuo, uns aos
outros.
Na parábola do “bom samaritano” tanto o sacerdote
quanto o levita estavam ocupados demais com suas
obrigações para pararem um pouco e atenderem ao
pobre caído no caminho Lc 10.31-33 Aconteceu
estar descendo pela mesma estrada um sacerdote.
Quando viu o homem, passou pelo outro lado.
E assim também um levita; quando chegou ao lugar
e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano,
estando de viagem, chegou onde se encontrava o
homem e, quando o viu, teve piedade dele.
O elogio ficou para o samaritano, que nem judeu era.
Talvez nunca tivesse participado de um culto no
templo, mas ele entendia que servir ao necessitado
era sua obrigação e, com este gesto, agradaria o
coração de Deus.
Porque devemos repartir o pão?
1.

Porque repartir o pão é um mandamento Deut
15:11 Sempre haverá pobres na terra. Portanto,
eu lhe ordeno que abra o coração para o seu
irmão israelita, tanto para o pobre como para o
necessitado de sua terra.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Porque repartir o pão é uma questão de
justiça Is 58:6 "O jejum que desejo não é este:
soltar as correntes da injustiça, desatar as
cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos
e romper todo jugo”?
Porque repartir o pão é um ato de fé Tg 2:15-17
Se um irmão ou irmã estiver necessitando de
roupas e do alimento de cada dia e um de
vocês lhe disser: "Vá em paz, aqueça-se e
alimente-se até satisfazer-se", sem porém lhe
dar nada, de que adianta isso? Assim também
a fé, por si só, se não for acompanhada de
obras, está morta.
Porque quem dá ao pobre empresta a Deus Pv
19:17 Quem trata bem os pobres empresta ao
Senhor, e ele o recompensará.
Porque quem reparte o seu pão com os pobres
será abençoado pelo Senhor Pv 22:9 O homem
generoso será abençoado, porquanto reparte
seu pão com o necessitado.
Porque repartir o pão com os necessitados é
mais importante do que certas devoções
vazias Is 58:7 Não é partilhar sua comida com
o faminto, abrigar o pobre desamparado, vestir
o nu que você encontrou, e não recusar ajuda
ao próximo?
Porque repartir o pão é um ato de compaixão
que representa o caráter de Jesus Lc 10:33

Mas um samaritano, que ia de viagem, chegou
perto dele e, vendo-o, encheu-se de
compaixão.
8.

9.

Porque para o Senhor a vida de todas as
pessoas pobres são preciosas Sl 72:12-14 Pois
ele liberta os pobres que pedem socorro, os
oprimidos que não têm quem os ajude.
Ele se compadece dos fracos e dos pobres, e
os salva da morte. Ele os resgata da opressão
e da violência, pois aos seus olhos a vida
deles é preciosa.
Porque quando repartimos o nosso pão com
generosidade, compaixão e amor, nos
libertarmos da ganância e da exploração Nee
5:1-3, 6-7, 9,12 Ora, o povo, homens e
mulheres, começaram a reclamar muito de
seus irmãos judeus. Alguns diziam: "Nós e
nossos filhos e filhas somos numerosos;
precisamos de trigo para comer e continuar
vivos". Outros diziam: "Tivemos que penhorar
nossas terras, nossas vinhas e nossas casas
para conseguir trigo para matar a fome".
Quando ouvi a reclamação e essas acusações,
fiquei furioso. Fiz uma avaliação de tudo e
então repreendi os nobres e os oficiais,
dizendo-lhes: "Vocês estão cobrando juros
dos seus compatriotas! " Por isso convoquei
uma grande reunião contra eles Por isso

prossegui: "O que vocês estão fazendo não
está certo. Vocês devem andar no temor do
Senhor para evitar a zombaria dos outros
povos, os nossos inimigos. E eles
responderam: "Nós devolveremos tudo o que
você citou, e não exigiremos mais nada deles.
Vamos fazer o que você está pedindo". Então
convoquei os sacerdotes e os fiz prometer sob
juramento cumprirem o que haviam prometido.
10.

Porque se taparmos o nosso ouvido ao pedido
do pobre, o Senhor não nos ouvira Pv 21:13
Quem fecha os ouvidos ao clamor dos pobres
também clamará e não terá resposta.

