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A comunhão na Igreja fortalece os Irmãos na comunhão com Deus
Em Romanos 15: 5-6 consta a seguinte declaração: "Ora, o Deus de paciência
e consolação vos conceda o mesmo sentimento uns para com os outros, segundo
Cristo Jesus, para que concordes, a uma boca e glorifiqueis ao Deus e Pai de
nosso Senhor Jesus Cristo".
O apóstolo Paulo fornece um exemplo do que representa a comunhão na Igreja,
sendo essa tida como "ter o mesmo sentimento uns para com os outros" e "concordar,
a uma boca, em glorificar a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo".
Quando temos o mesmo sentimento uns para com outros, aquilo que meu Irmão
faz e traz um resultado satisfatório para ele, também me alegra. Quando alguém está
triste, nos entristecemos também, e assim, como membros de um só corpo, quando um
é abalado, os outros também se ressentem desse abalo. Da mesma forma, se um tem
algum problema, os outros tentam ajuda-lo.
Nos versículos anteriormente citados (Romanos 15: 5-6), pode-se perceber que
há um pedido a Deus para que Ele conceda esse mesmo sentimento. Devemos sempre
lembrar de pedir em nossas orações para que o Senhor nos conceda, e também a
nossos Irmãos, o mesmo sentimento de uns para com outros para, assim, podermos
viver em união e tendo uma comunhão cada vez maior entre todos nós.
A relação com Deus é semelhante a nossa relação com o próximo; para
conseguirmos aprofundamento e intimidade, precisamos buscar e passar tempo com
Ele. Além disso, segundo Hebreus 10. 25: "Não deixemos de reunir-nos como igreja,
segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros,
ainda mais quando vocês veem que se aproxima o Dia".
Ao lermos esse versículo vemos claramente o pedido do escritor de Hebreus
para não deixar de congregar e que uns devem encorajar os outros. Como em Deus
não há sequer sombra de variação e o amor de Deus para conosco é sempre o mesmo,
esse pedido para congregar se deve em muito a superação de nossas próprias
fraquezas humanas, as quais, por vezes, podem tentar nos afastar de Deus. Por isso,
quando uns ajudam aos outros, há certo fortalecimento conjunto para orar e buscar ao
Senhor cada dia mais, a fim de estar com Ele em comunhão.
Busque ao Senhor enquanto se pode achar! Leia a palavra, ore a Deus! O
relacionamento com Deus deve ser cultivado, pois isso se estende por toda a
eternidade. Que o Senhor nos conceda Sua graça para que possamos dizer
sinceramente como o apóstolo Paulo, em 2 Timóteo 4:7: "Combati o bom combate,
acabei a carreira, guardei a fé"!
Que Deus o abençoe!

