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Um Chamado à Comunhão com o Filho de Deus 

 

“Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão (κοινωνιαν) de 
seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor” 1ª Coríntios 1.9 

Na primeira carta à igreja em Corinto, o apóstolo Paulo encerra suas 
saudações com um dos maiores tesouros do verdadeiro cristianismo. Segundo 
o apóstolo este é o maior objetivo da vida cristã a saber, que todos os filhos de 
Deus foram por Ele chamados para a comunhão de Seu Filho, Jesus Cristo.  

Nada é mais elevado na existência humana do que isso, experimentar a 
regeneração, a justificação, ser batizado e selado no Espírito Santo e iniciar o 
processo da santificação com o único propósito de desfrutar da comunhão com 
o Filho de Deus, que a Si mesmo se deu por todos nós. 

Será que poderíamos pensar em algo mais nobre, mais elevado, mais 
celestial, mais espiritual, mais perfeito do que ser chamado para a comunhão do 
Filho de Deus? A resposta é certamente não! Louvamos a Deus porque essa 
palavra não se aplicava somente aos Coríntios, mas nos alcança hoje com a 
mesma força e consolo que impactou a vida dos irmãos daquela igreja.  

Como vimos, comunhão é compartilhar em comum. É um 
compartilhamento igual e comum da própria natureza daquilo a ser 
compartilhado. Em outras palavras, poderíamos dizer que é uma participação 
em conjunto. Sabemos que a comunhão do Filho é com Seu Pai e com o Espírito 
Santo. Ele, o Pai e o Espírito compartilham igualmente em comum todas as 
coisas, juntos. Existe uma perfeição no relacionamento na Trindade divina. Há 
um perfeito entendimento, uma concordância em todas as coisas, e essa 
comunhão da Deidade é eterna.  

 
É nessa perfeita comunhão que fomos incluídos. Fomos chamados por 

Deus para fazer parte dela. Um preço muito elevado foi pago para que isso 
acontecesse, O Filho de Deus entregou a sua vida, esvaziou-se de sua glória e 
como homem perfeito morreu por nós. Que preço Ele pagou por essa comunhão! 

Medite nisso. Você foi chamado a fazer parte da mais exclusiva comunhão 
do Universo. Não por mérito algum, mas tão somente pela graça de Deus. Que 
este mesmo Deus, o Pai, nos fortaleça a cada dia e que possamos desfrutar 
dessa comunhão com seu Filho, mantendo-nos firmes e fiéis Àquele que nos 
chamou a tão maravilhosa e preciosa comunhão. 


