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Salmos 133:1-3
1. Como é bom e agradável quando os irmãos
Introdução
convivem em união!
2. É como óleo precioso derramado sobre a
cabeça, que desce pela barba, a barba de
Arão, até a gola das suas vestes.
3. É como o orvalho do Hermom quando desce
sobre os montes de Sião. Ali o Senhor
concede a bênção da vida para sempre.
2 Figuras

Comunhão Bendita
1. Como é bom e agradável quando os irmãos
Introdução
convivem em união!
2. É como óleo precioso derramado sobre a
cabeça, que desce pela barba, a barba de
Origem da
Arão, até a gola das suas vestes.
Comunhão
3. É como o orvalho do Hermom quando desce
sobre os montes de Sião. Ali o Senhor
concede a bênção da vida para sempre.
Benefícios da Comunhão

Introdução
• Alguns pensam nos valores espirituais como realidades
invisíveis (dimensão da fé ou do mundo porvir)
• Comunhão: visível e experimentado na prática
• Transição Saul -> Davi: conturbada – guerra civil dividiu
Israel por 2 anos.
• Davi pacifica o reino e consolida-se como rei.
• Davi recebeu reconhecimento das 12 tribos
• Davi conquista Monte Sião, Jerusalém, que estava nas
mãos de jebuseus.
• Jerusalém escolhida para nova capital do reino
• Arca da Aliança foi para Jerusalém, se tornando centro
religioso

Benefício Visível: Privilégio da Unidade

1. Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união!
– Em hebraico, versículo começa: expressão “Preste Atenção”, “Eis”
– A expressão hebraica indica algo visível
– Literalmente fala sobre “sentarem-se juntos”
• Provavelmente escrito pensando na peregrinação anual a Jerusalém
ou mesmo em dias encontro
• Pessoas de todas as tribos : assentavam-se para refeições
comunitárias que eram realizadas a partir das ofertas
– O Reino de Deus IGUALA as pessoas
Gálatas 3:26-28 “Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus,
pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Não há judeu nem
grego, escravo nem livre, homem nem mulher; pois todos são um em Cristo Jesus.”

– O Reino de Deus se MANIFESTA visivelmente e somos desafiados
a observar seus sinais
Mateus 6:26 “Observem as aves do céu: não semeiam nem colhem nem armazenam
em celeiros; contudo, o Pai celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do
que elas?”

Benefício Visível: Privilégio da Unidade
• Irmãos Juntos
Davi ressalta o fato de VIVEREM UNIDOS os irmãos
– Não fala:
Sobre quantidade numerosa
Se oravam ou cantavam
Sobre identidade nacional, irmandade ou fraternidade
– Literalmente fala sobre :
Sentarem-se juntos
Superação das diferenças
Valorização da convivência
Desejo de partilhar

•

Bom e agradável
–
–

•

Bom: adjetivo aponta para o fato de que viver unido é o modo correto,
apropriado e produtivo de se viver
Agradável: diz respeito aos efeitos que a comunhão produz.

“Existe algo melhor que os irmãos viverem unidos?” “O que é mais
agradável do que a comunhão entre os irmãos?”

A Comunhão nos Ensina sobre o Acesso a
Deus
2. É como óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba
de Arão, até a gola das suas vestes.
–
Destaque para o óleo especial usado na consagração de Arão – como sacerdote
Feito com as mais excelentes especiarias, serviu para fazer todos utensílios do tabernáculo
Êxodo 30:31-33 ”Diga aos israelitas: Este será o meu óleo sagrado para as unções, geração após
geração. Não o derramem sobre nenhum outro homem, e não façam nenhum outro óleo com a mesma
composição. É óleo sagrado, e assim vocês devem considerá-lo. Quem fizer óleo como esse ou usá-lo
em alguém que não seja sacerdote, será eliminado do meio do seu povo".
Arão, alguém do povo, escolhido e designado por Deus, através de quem todo o povo se relaciona com
Deus
Aquele óleo colocado sobre a cabeça descia para a barba e vestes
Seus efeitos se espalhavam sobre peitoral com 12 pedras preciosas (tribos) (Ex 28:29)
 Todas as tribos compartilhavam o privilégio do acesso a Deus
Hebreus 10:19-25 ”Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo
sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo.
Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com
um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de
uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Apeguemo-nos com firmeza
à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. E consideremo-nos uns aos outros para
incentivar-nos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume
de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês vêem que se aproxima o Dia”

A Comunhão antecipa as bênçãos futuras
3. É como o orvalho do Hermom quando desce sobre os montes de
Sião.
–

Envolve uma alusão à geografia de Israel e um tema comum aos profetas que é a
restauração de Sião.
Monte Hermon é a mais importante montanha da região de Israel (fica na região norte).
Seu cume era coberto de neve e dali espalhava um orvalho que dava origem à região de
vegetação mais exuberante daquele tempo: o Líbano (o cedro)
O Hermon era a fonte do Rio Jordão (“rio que desce”) de Norte a Sul espalhando a vida do
Hermon por toda a terra de Canaã. O rio delimitava a terra prometida.
Sião era uma fortaleza na região montanhosa de Judá, bem próximo ao deserto da Judéia.
Nessa região, chovia muito pouco e não havia orvalho. Rios temporários ou subterrâneos.
Somente plantas muito resistentes sobreviviam (oliveiras, por exemplo).
Lugar seguro mas não bonito.
 Toda a Terra se enche da Glória do Senhor
Oséias 14:5-7 “Serei como orvalho para Israel; ele florescerá como o lírio. Como o cedro do
Líbano aprofundará suas raízes; seus brotos crescerão. Seu esplendor será como o da
oliveira, sua fragrância como a do cedro do Líbano. Os que habitavam à sua sombra
voltarão. Reviverão como o trigo. Florescerão como a videira, e a fama de Israel será como o
do vinho do Líbano.”

E nós, séc. 21??? Na IPJG???
Como estamos em relação à comunhão, união entre os irmãos?

Walquiria Melo 11/Setembro Facebook
Estevão está vindo de SP para o sepultamento da sua querida amiga
d. Alzira. A diferença de idade nunca foi problema para eles.
Adoro o que só o Senhor pode fazer na família da fé!!!!!
ele: 20 e ela: 96

Ester: “Assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu
companheiro.”
Cicero, Paula no hospital
“Tal pessoa ainda está desempregada, temos como ajudar?”
“Parece que você não está bem... Posso ajudar?”
Vamos começar a orar por...?

E nós, séc. 21??? Na IPJG???
Como estamos em relação à comunhão, união entre os irmãos?
Elaine para D. Jandira – por volta de 1975,
quando começou a ir na IPJG na adolescência:
“Mãe, lá naquela igreja, as pessoas e famílias se conhecem,
elas saem do culto e continuam conversando, têm
programações durante a semana e estudam a Bíblia
juntos”

Adriana Boeira – Jul/2013 Facebook
Pessoal, sabe aquelas senhorinhas sábias e abençoadas?? conhece algumas que tem
facebook??? se você conhece, vamos adicioná-las aqui, com certeza elas tem MUITO a
nos ensinar...
Mirian Kedma Acho que a Dna Alzira não tem, né Dri...
Adriana Boeira Rs... depois que minha avó fez um face estou pronta para ver todas da
casa dos 80 e 90 aqui rs
Adriana Valim Portes Mas ela não tem, Mirian!!!

Deus nos abençoa através da Comunhão
3. É como o orvalho do Hermom quando desce sobre os montes de
Sião. Ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre.
–
–

“Ali” refere-se a Sião, o lugar onde os irmãos estão reunidos.
Quando nos reunimos:
Compartilhamos nossa fé em Jesus Cristo
Manifestamos os frutos da nova vida que recebemos
Compartilhamos os dons do Espírito derramados sobre nós
Antecipamos o encontro eterno com Deus e Seus filhos
Somos aperfeiçoados
Adoramos, louvamos, servimos
Somos exortados, ensinamos, aprendemos, ...
Efésios 4:1-6 “Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da
vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes,
suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do
Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para
a qual vocês foram chamados é uma só; há um só Senhor, uma só fé, um só batismo,
um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos.”
Provérbios 27:17 “Assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro.”

Monte Hermom
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Hula_Valley_and_Mount_Hermon.jpg

Sião
http://www.gotquestions.org/Portugues/Siao.html
Na Bíblia, Sião é a cidade de Davi e a cidade de Deus. À medida que a Bíblia progride, a palavra
Sião deixa de se referir à cidade física e passa a assumir um contexto espiritual.
A palavra “Sião” é mencionada pela primeira vez na Bíblia em 2 Samuel 5:7: "Porém Davi tomou a
fortaleza de Sião; esta é a Cidade de Davi." Sião, portanto, era originalmente o nome da fortaleza
jebusita na cidade de Jerusalém. Sião passou a significar não só a fortaleza, mas também a cidade
onde a fortaleza se encontrava. Depois que Davi capturou "a fortaleza de Sião", Sião passou a ser
chamada de "a Cidade de Davi" (1 Reis 8:1; 1 Crônicas 11:5; 2 Crônicas 5:2).
Quando Salomão construiu o Templo de Jerusalém, a palavra Sião expandiu o seu significado para
incluir também o Templo e a área ao seu redor (Salmo 2:6; 48:2,11-12; 132:13). Sião foi
eventualmente usado como um nome para a cidade de Jerusalém, a terra de Judá e o povo de
Israel como um todo (Isaías 40:9; Jeremias 31:12; Zacarias 9:13).

O uso mais importante da palavra Sião é em seu sentido teológico. Sião é usada figurativamente
de Israel como o povo de Deus (Isaías 60:14). O significado espiritual de Sião continua pelo Novo
Testamento, onde recebe o significado Cristão do reino espiritual de Deus, a Jerusalém celestial
(Hebreus 12:22; Apocalipse 14:1). Primeiro Pedro 2:6: "Pois isso está na Escritura: Eis que ponho
em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa; e quem nela crer não será, de modo algum,
envergonhado."
Leia mais:http://www.gotquestions.org/Portugues/Siao.html#ixzz2fWtOS8EK

Canaã na época do Velho Testamento
http://scriptures.lds.org/pt/biblemaps/map10.jpg

MAPAS E ÍNDICE DE NOMES DE LUGARES - TOPOGRAFIA DA TERRA SANTA NA ÉPOCA
DA BÍBLIA
http://scriptures.lds.org/pt/biblemaps/14

Vestes de Arão
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:148_-_aarao_irmao_mais_velho_de_moises.jpg

