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COMUNHÃO, BASE PARA O RELACIONAMENTO CRISTÃO 
Hebreus 13.22-25 

Produção e Apresentação: Pr. Itamir Neves. 
 

Olá amigo, estamos iniciando mais um programa da série "Através 
da Bíblia" e para nós é sempre motivo de muita alegria sabermos da sua 
companhia conosco. Obrigado porque você tem sintonizado esse programa e 
tem sido fiel em nos acompanhar no estudo sistemático que fazemos da 
Palavra de Deus.  

 
Hoje concluímos os nossos estudos nesta maravilhosa carta 

escrita aos hebreus, a comunidade cristã do primeiro século que enfrentava 
perseguições e consequentemente estava sendo tentada a retroceder na sua 
corrida cristã, retroceder, afastando-se da nova vida que já tinham em Jesus 
Cristo.  

 
Foram quarenta estudos desafiadores e ao mesmo tempo 

encorajadores que nos revelaram o que temos em Jesus Cristo. Já no próximo 
programa estudaremos os aspectos introdutórios do livro de Oséias. Serão 
quinze programas com um conteúdo riquíssimo e lições sobre como Deus nos 
trata com profundo e inabalável amor.  

 
O meu convite é que você se prepare para mais esta série de 

estudos. Por isso sugiro a você ter a sua Bíblia sempre à mão e me acompanhar 
atentamente nos estudos que temos feito da Palavra de Deus.  
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Querido amigo, como dissemos no início do programa estamos 
concluindo hoje o estudo do livro de Hebreus. Vamos estudar os quatro versos 
finais dessa maravilhosa carta. O texto é Hebreus 13.22-25.  

 
Nesse texto, o autor, que desconhecemos, se despede dos seus 

leitores desejando sobre eles a graça de Deus, o melhor desejo, a melhor 
oração que podemos fazer em favor dos nossos irmãos.  

 
Ainda nesse texto percebemos que o autor pediu a aceitação por 

eles da exortação, do encorajamento e do estímulo que ele transmitia através 
desta carta (22) e, encerrou a carta com notícias e saudações de outros irmãos 
(23-25). 

 
Dessa forma, mais uma vez ele manifestou o seu coração pastoral 

e demonstrou a comunhão cristã que deve ocorrer em nossos relacionamentos.  
 
O título que sugiro para esses versos finais de Hebreus é: 
 

A COMUNHÃO, BASE PARA OS RELACIONAMENTOS CRISTÃOS 

 
Hebreus 13.22-25 
 

INTRODUÇÃO 

 
Através de toda a Bíblia, a santificação tem sido um elemento 

essencial na relação entre Deus e seu povo. Esta qualidade de ser separado do 
pecado é uma característica fundamental da santidade de Deus, que tem que 
ser desenvolvida como parte do caráter de seus filhos.  

 
Ficou claro nessa parte final do livro, na parte prática dessas 

palavras inspiradas que a nossa comunhão com Deus só acontecerá se tivermos 
uma vida santa e pura, uma vida purificada pelo sangue de Jesus Cristo e não 
pelo sangue de animais, que na verdade, não podem remover o pecado.  

 
Mas, uma vez que temos a possibilidade e o privilégio de 

entrarmos na presença de Deus pelo novo e vivo caminho que Jesus abriu para 
nós (conf. 10.19-20), a implicação prática dessa bênção atinge aqueles que 
estão ao nosso redor.  

 
Não temos comunhão com Deus apenas para “curtir” uma alegria 

indizível ou uma satisfação egoísta. Temos comunhão com Deus para 
compartilhá-la com outros irmãos, para compartilhá-la com aqueles que estão 
correndo conosco a carreira cristã.  

 
Depois de observar a importância da santificação através de toda 

a exposição do livro, consideraremos nesses versos finais a prática do próprio 
autor, da recomendação que ele mesmo fez, de desenvolvermos a comunhão 
cristã. 
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Mas, querido amigo, deixe-me recordar algo com você. Conforme 
o Salmo 15, o alvo principal de todas as pessoas deve ser a comunhão com 
Deus. Mas, infelizmente, como temos visto, nem todos usufruirão a bênção da 
presença de Deus.  

 
O salmista assim se expressa:  
 

Quem, SENHOR, habitará no teu 
tabernáculo? Salmos 15.1  

 
E a resposta a esse questionamento é muito específica: Somente 

as pessoas que desejam, acima de tudo, estarem com Ele usufruem dessa 
possibilidade.  

 
Para essas pessoas, Deus está sempre ao seu alcance, dando-lhes 

comunhão, proteção e vitória. Mas é inegável, nessa carta aos Hebreus que 
essa comunhão com Deus deve ter como implicação prática o desenvolvimento 
da comunhão com os nossos irmãos.  

 
Uma vez que temos o privilégio de entrarmos na presença de 

Deus e ter comunhão com Deus temos o dever de repartir desse privilégio com 
a família da fé. O que o autor dessa carta faz nesses versos finais é exatamente 
isso. Ele pratica o que ensinou.  

 
E por isso podemos dizer que o princípio aplicável e extraído 

desse texto pode ser visto nessa frase: 
 

SOMENTE QUANDO RECONHECEMOS O VALOR DA COMUNHÃO 
CRISTÃ OS NOSSOS RELACIONAMENTOS SÃO EDIFICANTES. 

 
Neste texto encontramos sete características da comunhão cristã 

que dão sustentação aos nossos relacionamentos. 
 
Antes de detalharmos essas características vamos observar as 

palavras do texto bíblico para que sempre tenhamos a Bíblia, a Palavra de 
Deus como base para as nossas reflexões.  

 
Diz assim a Palavra de Deus: 
 

 
HEBREUS 13.22-25 

(Versão Clássica) 
 

 
HEBREUS 13.22-25 
(Versão Bíblia Viva) 

 

22. Rogo-vos ainda, irmãos, que 
suporteis a presente palavra de 
exortação; tanto mais quanto vos 
escrevi resumidamente.  

22. Irmãos eu lhes peço que prestem 
atenção, com toda a paciência, no 
que eu disse nesta carta, pois ela é 
curta. 
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HEBREUS 13.22-25 

(Versão Clássica) 
 

 
HEBREUS 13.22-25 
(Versão Bíblia Viva) 

 

 
23. Notifico-vos que o irmão 
Timóteo foi posto em liberdade; 
com ele, caso venha logo, vos verei.  
 
24. Saudai todos os vossos guias, 
bem como todos os santos. Os da 
Itália vos saúdam.  
 
25. A graça seja com todos vós. 

 
23. Quero que vocês saibam que o 
irmão Timóteo já está fora da 
prisão; se ele vier logo para cá, irei 
vê-los com ele. 
 
24. Apresentem as saudações a 
todos os seus líderes e aos outros 
crentes daí. Os cristãos da Itália 
estão aqui comigo enviam as suas 
afetuosas saudações. 
 
25. Que a graça de Deus seja com 
todos vocês. Adeus. 
 

 
 
Muito bem, depois dessas palavras, vamos perceber essas 

características da comunhão cristã que nos dão base para que nossos 
relacionamentos sejam saudáveis e edificantes. 

 
A comunhão cristã, em 1º lugar, nos faz incentivar os irmãos, 

vs. 22: 
 

22. Irmãos eu lhes peço que prestem atenção, com toda a 
paciência, no que eu disse nesta carta, pois ela é curta. 

 
Essa palavra “rogo-vos” (“eu lhes peço”), esse verbo, na língua 

original, significa incentivar, encorajar, estimular. É o mesmo verbo que 
descreve um substantivo bem conhecido: exortação.  

 
Por isso temos dito que exortar não é dar uma bronca em alguém, 

não é repreender o faltoso. Exortação é animar, é encorajar, é estimular. 
Assim o autor, demonstrando sua comunhão cristã, o seu interesse pelos 
irmãos, nessa despedida, ele os incentiva, como fizera por toda a carta.  

 
Ele deseja que eles perseverem e continuem em frente, andando 

com Cristo. 
 
A comunhão cristã, em 2º lugar, nos faz apelar aos irmãos, vs. 

22: 
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 22. Irmãos eu lhes peço que prestem atenção, com toda a 

paciência, no que eu disse nesta carta, pois ela é curta. 

 
Ainda nesse verso ele faz um apelo aos seus leitores. Mesmo 

nesse momento de despedida ele apela aos seus leitores. O apelo é para que 
dessem atenção às suas palavras.  

 
Isto é, ele apelou para que eles considerassem o que ele 

apresentou como argumentos firmes e seguros, argumentos que 
demonstravam o valor que temos em Jesus Cristo. Todo o Antigo Testamento 
passou, a lei passou, a época de exigências pesadas passou.  

 
Deveriam considerar que agora, pela graça poderiam e deveriam 

viver para a glória do Senhor. 
 
A comunhão cristã, em 3º lugar, nos faz interessados pelos 

irmãos, vs. 22: 
 

22. Irmãos eu lhes peço que prestem atenção, com toda a 
paciência, no que eu disse nesta carta, pois ela é curta. 

 
O interesse pelos seus irmãos, pelos leitores estava sendo 

comprovado por essa carta. Esse escrito o autor denominou como uma “breve 
palavra de exortação”, pois ele tinha escrito resumidamente para eles.  

 
Agora, essa colocação feita pelo autor nos faz imaginar que 

tamanho teria tido este livro se ele fosse feito de forma não resumida. 
Teríamos quantos capítulos; 20, 30, 40 ou 50 capítulos?  

 
Certamente não faltaria o que apresentar aos seus leitores, pois 

quando nos detemos em refletir sobre o que temos em Jesus Cristo, sobre o 
que Jesus Cristo fez por nós não temos palavras suficientes para expressar 
tudo quanto temos nele, no nosso Senhor que nos amou.  

 
Sim, o interesse do autor pelos seus irmãos hebreus estava 

plenamente comprovado. Será que temos tido esse interesse pelos irmãos? 
 
Nos dias de hoje com tantas facilidades de comunicação temos 

usado esses meios para nos estimularmos uns aos outros? O telefone, o celular, 
os torpedos, o e-mail são meios que os dias de hoje nos possibilitam a cumprir 
essa tarefa de nos estimularmos mutuamente, de nos encorajarmos no 
desenvolvimento da carreira cristã. 

 
A comunhão cristã, em 4º lugar, nos faz informar os irmãos, 

vs. 23: 
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 23. Quero que vocês saibam que o irmão Timóteo já está fora da 

prisão; se ele vier logo para cá, irei vê-los com ele. 

 
A informação é uma maneira de desenvolvermos a comunhão 

cristã. Além de compartilhar com os seus leitores a maneira correta de 
desenvolver a maturidade cristã e não se desviarem do que já tinham 
alcançado em Jesus Cristo, o autor queria informá-los dos acontecimentos 
mais recentes.  

 
Nesse verso ele informa que Timóteo foi colocado em liberdade, 

mas também lhes comunica que voltaria a vê-los em sua companhia. Essa, 
certamente, era uma notícia que serviria para o encorajamento dos seus 
leitores.  

 
A libertação de um servo de Deus, preso injustamente, sempre 

serve como encorajamento, pois de alguma maneira, Deus estava no controle 
daquela situação. Muitos deles que sofriam o medo das perseguições e dos 
possíveis aprisionamentos, com uma notícia dessas, estariam encorajados a 
continuarem firmes, perseverantes, sem retrocederem, na sua carreira cristã.  

 
Que possamos também praticar esse tipo de encorajamento, 

usando para isso, as circunstâncias do dia a dia, pois elas também estão sob o 
controle e os cuidados de Deus. 

 
A comunhão cristã, em 5º lugar, nos faz honrar os líderes, vs. 

24: 
 

24. Apresentem as saudações a todos os seus líderes e aos outros 
crentes daí. Os cristãos da Itália estão aqui comigo enviam as 
suas afetuosas saudações. 

 
Novamente o autor desta carta nos chama a atenção para a 

maneira pela qual devemos tratar os nossos líderes. Tanto nos versos 7 e 17 a 
recomendação é para que nos submetamos aos líderes, facilitando o seu 
trabalho ministerial, para que eles ministrem com alegria e contentamento. 

 
A comunhão cristã, em 6º lugar, nos faz mútuos com os irmãos, 

vs. 24: 
 

24. Apresentem as saudações a todos os seus líderes e aos outros 
crentes daí. Os cristãos da Itália estão aqui comigo enviam as 
suas afetuosas saudações. 

 
Veja bem o que diz o versículo 24, o que vemos é uma 

comunicação, uma mutualidade entre duas comunidades; entre os irmãos que 
estão recebendo esta carta, que poderia ser até a própria cidade de Roma, ou 
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qualquer outro lugar naquele império romano, com os irmãos da Itália, 
também saudados. 

 
O corpo de Cristo, a comunhão cristã se evidencia nessas atitudes 

de mutualidade. Não há mais gentios ou judeus, não há mais homens ou 
mulheres, não há mais cultos ou incultos, todos nós somos um em Cristo. As 
barreiras entre as Nações foram quebradas.  

 
Agora nós somos um corpo só em Cristo.  
 
A comunhão cristã, em 7º lugar, nos faz desejar a melhor 

bênção aos irmãos, vs. 25: 
 

25. Que a graça de Deus seja com todos vocês. Adeus. 

 
A comunhão cristã nos faz desejar a melhor bênção para os 

irmãos. O versículo 25 termina essa carta com essas palavras: “Que a graça 
de Deus seja com todos vocês”. 

 
Sim, a graça de Deus, como diz o Salmista, “é melhor do que a 

vida”. E essa graça, a graça evidenciada, revelada em Jesus Cristo é a melhor 
benção que podemos desejar aos nossos irmãos. 

 
O apóstolo Paulo disse, “pela graça de Deus sou o que sou, e a 

sua graça não se tornou vã em minha vida”. 
 

CONCLUSÃO 

 
O nosso desejo é que você possa usufruir dessa graça do Senhor 

e que sua comunhão cristã possa ser sempre um exemplo para que também 
outros sejam atraídos para essa nova vida, para essa vida de carreira de fé, 
porque Deus tem um propósito para cada um de nós. 

 
Um grande abraço, até o próximo programa, até “os aspectos 

introdutórios do livro de Oséias”. 
 
 

Fonte: Programa Através da Bíblia – Rádio Transmundial. 
Link: https://www.transmundial.com.br/podcasts/comunhao-base-para-o-relacionamento-
cristao/ 

 

https://www.transmundial.com.br/podcasts/comunhao-base-para-o-relacionamento-cristao/
https://www.transmundial.com.br/podcasts/comunhao-base-para-o-relacionamento-cristao/

