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Os Benefícios da Comunhão
Quando falamos acerca da comunhão na igreja do Senhor não podemos
nos esquecer que ela implica em relacionamentos saudáveis. Para sermos
honestos é preciso reconhecer que a convivência entre as pessoas, por vezes,
não é uma tarefa fácil. Somos imperfeitos, eivados de defeitos, muitas vezes
erramos, por melhores que sejam as nossas intenções, mas ainda assim somos
cristãos e fomos chamados por Deus para a comunhão com seu Filho e com
os nossos irmãos em Cristo.
A unidade do povo de Deus só é alcançada pela comunhão e, apesar de
nossos defeitos, nossas fraquezas, precisamos uns dos outros. O grande filósofo
Teilhard de Chardin criou a célebre frase; “no men is an island.” ou seja, nenhum
homem é uma ilha. John Done aperfeiçoou a frase afirmando “Nenhum homem
é uma ilha, completo em si próprio; cada ser humano é uma parte do continente,
uma parte de um todo”. Engana-se quem pensa que pode correr a carreira cristã
sozinho, pois este nunca foi o desejo de Jesus para a sua igreja; antes, ele quer
que vivamos em comunhão, juntos, unidos.
A comunhão na igreja produz benefícios na vida dos irmãos, portanto
vejamos alguns:
Encorajamento – o enfrentamento sozinho das lutas, das aflições, pode
nos conduzir ao desespero, a pensamentos depressivos. Será que estou
preparado para isso? Poderei superar esse desafio? Jesus vai me ajudar nessa
luta? Vale a pena seguir Jesus? Esses são pensamentos que nos assaltam
quando estamos sós e enfraquecem a nossa fé e confiança no Senhor.
A comunhão que desfrutamos com nossos irmãos nos encoraja a
prosseguir, afasta o desânimo, pois podemos compartilhar nossas aflições e
encontrar o consolo e conforto ao lembrar daquilo que Deus tem feito nas nossas
vidas. A comunhão nos motiva a persistir, porque sabemos que não estamos
sós.
Crescimento – Alcançar a estatura de varão perfeito que Paulo menciona
em Ef. 4.13 não é uma tarefa fácil. A comunhão com os nossos irmãos ajudanos a crescer e a amadurecer. O mesmo Paulo escreveu que somos membros
uns dos outros o que indica a nossa dependência uns dos outros. Como
membros do corpo de Cristo se adoecermos na fé, todo o corpo padece junto.
Não podemos viver isolados, privados da comunhão; se queremos crescer
precisamos estar em união e próximos de nossos irmãos.
Amor – é desfrutando a verdadeira comunhão que aprendemos a amar
de verdade. Ao partilharmos a nossa vida com os nossos irmãos, a intimidade é
gerada e o amor de Deus se manifesta em nossas vidas. O amor é a parte mais
especial da comunhão. O apóstolo João afirmou em sua primeira carta
“Conhecemos o amor nisto: que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar
a vida pelos irmãos”. Assim se manifesta o amor, quando realmente a vida de

nosso irmão importa ao ponto de nos doarmos por ele, nos colocarmos no lugar
dele.
Que neste ano tão especial para a igreja, cada um de nós possa viver em
sintonia com esses benefícios da verdadeira comunhão. Que cada um seja um
porto seguro para o aflito, com uma palavra de consolo e conforto. Sejamos
também agentes que promovam o crescimento mútuo de todos e por fim, que
amemos de verdade, não só de palavra, mas por ações e atitudes que impactem
a vida de nossos irmãos.

