SÉRIE: TESTEMUNHANDO O EVANGELHO
SEMANA 03: O Evangelho Muda Nossa Comunidade
Texto Base: Efésios 5.24-31
Recordando conceitos:
Um verdadeiro cristão:
• Valoriza Cristo acima de tudo: a sublimidade do
conhecimento de Cristo deixa todas as outras
coisas pequenas perto do seu valor;
• Desvaloriza outras coisas: esta segunda
característica é uma consequência da primeira. A
sublimidade de Cristo torna as outras coisas com
valor pequeno.
• Conhece Cristo de fato: Não podemos ser cristãos
se não conhecemos a Cristo. Isto é mais do que
saber coisas sobre ele. Informação a respeito de
Cristo até os demônios tem (Tg. 2.9).
• Sofre por Ele: “Se alguém quer vir após mim, a si
mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me” - Mt.
16.24. De acordo com o próprio Cristo, seus
seguidores devem esperar o sofrimento em sua
jornada e reconhecer que a partir dele temos uma
oportunidade de glorificar a Deus.
Agora que já sabemos quem somos, vamos dar
mais um passo. O que acontece conosco, uma vez que
somos novas criaturas? Para onde vamos nessa nova
etapa? Assim como uma criança que, ao nascer, é
apresentada à sua família, os crentes, nascidos de novo,
também são integrados a uma comunidade: a igreja.
Infelizmente, hoje em dia muitas pessoas querem
viver sua espiritualidade sem precisar frequentar a
igreja. Aliás, temos até o movimento dos
“desigrejados”, que dizem seguir a Cristo, mas não
querem se tornar membros de nenhuma comunidade
cristã. também há crentes exclusivamente “online”, via
Youtube.
Creio que este é um grande equívoco em relação ao
que a Bíblia nos ensina. Primeiramente observe o livro
de Atos (2.42-47) e as cartas de Paulo no Novo
Testamento. Grande parte dos escritos do apóstolo são
endereçados às igrejas, contendo elogios, exortação ou
estímulo em meio às perseguições. Os convertidos no
livro de Atos passam a fazer parte de uma igreja. Não
voltam para suas casas e vivem uma “carreira solo”.
Muitos gostam de citar o ladrão na cruz como exemplo
de quem foi salvo sem precisar frequentar a Igreja. De
fato, ele não frequentou, mas não fez isso por opção. Ele
não teve a oportunidade de fazer parte do corpo de
Cristo em vida. Se tivesse, com certeza o faria (o mesmo
argumento vale para aqueles que querem abrir mão
batismo). Quando olhamos para a obra de Cristo,
vemos que ele morreu por um corpo e não por

indivíduos isolados. Quando a Bíblia usa a figura da
igreja como a noiva de Cristo (Ap. 19.7), algo muito
sério está em jogo. Você consegue imaginar alguém
dizendo que ama a Cristo e odeia sua noiva!?
Se abrimos mão de nossa vida comunitária
perdemos uma série de bênçãos que só podem ser
vividas em conjunto. Também deixamos de cumprir
uma série de mandamentos bíblicos. Veja a lista de
apenas algumas perdas que temos quando nos
distanciamos:
•
•
•
•
•
•

Comunhão: 1 Jo. 1.7;
Compartilhamento: Rm. 12.13a;
Partilha da alegria e sofrimento: Rm. 12.15
Hospitalidade: Rm.13b
Ceia do Senhor: 1Co. 11.25
Disciplina: Mt. 16.18

Reconheço que nem sempre é fácil amar a igreja.
Há pessoas com gênio difícil, acontecem escândalos
com líderes, surgem atritos e dificuldades de
relacionamento. Mas isso não é motivo para desistir.
Você não abandona sua família diante dos primeiros
conflitos com seus pais e irmãos, abandona? De
maneira semelhante, fazer parte da igreja exige esforço
e disposição para amar. Você quer uma dica sobre como
expressar seu amor e compromisso pela igreja?
Frequente! Isso mesmo! Nós não temos ideia da
diferença que nossa simples presença faz na vida das
pessoas. Pastores não pregam por popularidade, mas
ficam felizes ao ver a igreja cheia na hora do sermão; a
superintendente com certeza alegra-se com muitos
alunos na Escola Dominical; a regente do coral
trabalhará com mais ânimo com muitos coristas
cantando e o ministério de música tem a sensação de
“dever cumprido” quando os irmãos cantam alto e forte
junto com eles. Nada mais belo, nada mais simples,
porém, tão valioso!
Perguntas para reflexão:
• Dê uma olhada nos 8 primeiros capítulos da Carta
de Paulo aos Coríntios e faça uma lista dos
problemas ali relacionados. Você não teria
“desistido” dessa igreja? Contudo, veja o que Paulo
diz em sobre eles em 1.7.
• O que você acha de igrejas voltadas para
segmentos específicos, tais como jovens, skatistas,
surfistas, idosos?

