
A Igreja Como A Comunhão Dos Santos 

"Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e 

entregou-se por ela" (Efésios 5.25). 

"E por isso se associa a expressão 'comunhão dos santos', frase que, embora 

fosse ordinariamente omitida pelos antigos, contudo não pode ser 

negligenciada, uma vez que exprime excelentemente a natureza da Igreja, 

como se ocorresse que com esta norma os santos são agregados à sociedade de 

Cristo: que todos e quaisquer benefícios que Deus lhes confira, entre si, 

mutuamente, compartilhem" ( As Institutas, Volume 4, p.27). 

Calvino com essa afirmação não está negando a diversidade das graças, assim 

como sabemos pela Palavra que os dons do Espírito Santo são distribuídos 

variadamente conforme o ensino paulino: "Há diferentes tipos de dons, mas o 

Espírito é o mesmo. [...] Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo 

e único Espírito, e ele as distribui individualmente, a cada um; como quer" (1 

Coríntios 12.11). 

Também para Calvino, o objetivo do princípio não é reverter a ordem política, 

pela qual é lícito a cada um possuir particularmente seus bens, como se faz 

necessário, a fim de conservar-se a paz entre os homens, que a posse das coisas 

seja entre eles própria e distinta. 

Mas, uma comunidade se estabelece como a descreve Lucas:  que "da multidão 

dos que criam um fosse o coração e uma alma " ( Atos 4.32). Devemos abraçar a 

unidade, lutar pelo vínculo da paz. Tal é a grandeza da unidade da Igreja, que 

por por ela nos mantemos na companhia de Deus. Somos seus membros, cremos 

na Igreja como Corpo Vivo de Deus. 

Fico incomodado com a maneira com que muitas pessoas lidam com a Igreja, 

percebo uma ausência de uma teologia bíblica sobre o sentido de ser igreja, 

lidam de uma maneira extremamente emocional, julgam conforme seus 

caprichos e manias, se envolvem em contendas que não promovem a unidade, 

não se submetem à liderança espiritual e o pior, não percebem o mal que fazem 



ao Corpo. Não basta trabalhar muito pela igreja, é necessário uma compreensão 

das marcas bíblicas que definem o que significa ser um membro saudável.  

A Confissão De Fé adotada pela Igreja Presbiteriana no CAPÍTULO XXVI DA 

COMUNHÃO DOS SANTOS, nos diz:  

I. Todos os santos que pelo seu Espírito e pela fé estão unidos a Jesus Cristo, seu 

Cabeça, têm como Ele comunhão nas suas graças, nos seus sofrimentos, na sua 

morte, na sua ressurreição e na sua glória,e, estando unidos uns aos outros no 

amor, participam dos mesmos dons e graças e estão obrigados ao cumprimento 

dos deveres públicos e particulares que contribuem para o seu mútuo proveito, 

tanto no homem interior como no exterior. 

Ref. I João 1:3; Ef. 3: 16-17; João 1:16; Fil. 3.10; Rom. 6: 5-6 e 8:17; Ef. 4: 15-

16; I Tess. 5:11,14; Gal. 6:10. 
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