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A comunhão vem do amar e do agir como Jesus  

 

Consta da carta do apóstolo Paulo, 1ª. Coríntios 15:33: "Não vos enganeis: as 

más conversações corrompem os bons costumes”. 

Ao observarmos o comportamento de muitas pessoas no ambiente de trabalho 

e em outros locais podemos verificar que existem indivíduos que têm por hábito criticar 

o que determinadas pessoas fazem. Comentários tais como “aquela pessoa está 

querendo aparecer”, quando observam que essas pessoas fizeram algo certo ou bom 

e, caso não elas achem que isso não tenha sido suficiente ou que precise ser melhorado, 

passam a criticar ainda mais contundentemente.  

Segundo consta de Tiago 4:11-12: "Irmãos, não faleis mal uns dos outros. 

Quem fala mal de um irmão, e julga a seu irmão, fala mal da lei, e julga a lei; e, se 

tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Há só um legislador e um juiz 

que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és, que julgas a outrem?".  Trata-se 

de uma admoestação direta para os cristãos, lembrando que estamos no mundo, mas 

não somos dele. Não devemos agir da mesma forma como a maioria das pessoas 

costuma agir, pois Deus nos escolheu para sermos diferentes, pois somos dEle. 

No livro de Charles M. Sheldon, já a partir de seu título consta a seguinte 

reflexão: "Em seus passos, o que faria Jesus?", que é algo que deveríamos sempre 

considerar antes de agir. O Senhor nos deixou em sua Palavra um legado de atitudes 

que devemos ter em nosso dia-a-dia. Ao contrário dos fariseus de Sua época, o Senhor 

Jesus pregava o que vivia e, por isso, mostrava aos que O seguiam que é possível fazer 

as coisas que Ele nos ensinou. Apesar de estarmos no mundo, não devemos agir como 

o mundo deseja que façamos, pois pertencemos a Deus. 

Exemplificamos tal aspecto, pensando nós como pessoas que vivem em uma 

embaixada. A partir desse lugar, podemos observar o que está ocorrendo ao nosso 

redor, nesse país onde estamos, verificando aspectos culturais e comportamentos 

inerentes a esse local. Porém, por estarmos dentro da nossa embaixada, seguimos os 

costumes e atitudes de nosso lugar de origem. 

O Senhor Jesus nos deixou alguns ensinamentos que são fundamentais para 

estabelecermos relacionamentos e mantê-los ao longo do tempo, permitindo que a 

comunhão seja desenvolvida entre os Irmãos. Para tanto, dentre outros textos, podemos 

destacar o que consta em Mateus 7:12: “Façam aos outros o que querem que eles 

façam a vocês...”  e o que está em Lucas 10:.27, que devemos “amar ao próximo 

como a nós mesmos”. 

Que na simplicidade e na profundidade dessas palavras possamos meditar a 

cada dia, nos colocando no lugar de nossos Irmãos e fazendo o que gostaríamos que 

nos fosse feito, sempre buscando amá-los incondicionalmente, assim como Cristo nos 

ama, apesar de nossas imperfeições e, assim, sermos “um só Corpo” com Ele e com 

nossos Irmãos.   

Que Deus o abençoe! 


