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A Destra da Comunhão 

 

“E conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados como as 
colunas, a graça que me havia sido dada, deram-nos as destras, em comunhão 
comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios, e eles à 
circuncisão”. Gálatas 2.9. 

O apóstolo Paulo, ao escrever aos Gálatas, narra a maravilhosa história 

de sua conversão e de como se deu o seu crescimento na graça e no 

conhecimento de Jesus. Comissionado diretamente pelo Senhor Jesus para 

exercer função no colégio apostólico, ele deixa claro que havia sido chamado 

para exercer o seu ministério entre os gentios.  

Quatorze anos depois de sua conversão, ele está diante daqueles que o 
texto bíblico chama de colunas da igreja de Jerusalém e algo notável acontece. 
O texto em epígrafe nos mostra que os apóstolos Tiago, Pedro e João, cônscios 
de que Deus tinha um propósito especial na vida de Paulo, não questionam sua 
chamada apostólica, não questionam o seu passado de perseguidor dos irmãos, 
não questionam a sua extraordinária e única experiência aos pés do Senhor, na 
Arábia. 

Eles estendem as suas mãos direitas para Paulo e Barnabé e com eles 
compartilham o ministério que receberam do Senhor Jesus. A destra da 
comunhão tem o significado de tornar comum a Paulo e Barnabé a participação 
no glorioso ministério de anunciar Jesus.  

A destra da comunhão estendida pelos apóstolos da igreja de Jerusalém 
caracterizou o compartilhar não só do ministério, mas também de suas vidas e 
tudo o que possuíam para que Paulo e Barnabé pudessem cumprir com êxito o 
seu chamado entre os gentios. 

Em nossa igreja, se olharmos atentamente à nossa volta, poderemos 

perceber irmãos que estão necessitando de uma atitude semelhante de nossa 

parte. Irmãos que precisam de nossas mãos direitas estendidas, na forma de 

destras da comunhão, para que possam desfrutar do amor e do cuidado mútuo 

que deve existir entre nós. 

Que o Senhor da igreja nos desperte e nos torne sensíveis para que 
percebamos o momento oportuno de estendermos a destra da comunhão aos 
que, na Igreja Memorial Batista, delas tanto necessitam. 

 


