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Ninguém é uma ilha – somos todos parte de um continente
O texto que se encontra em Eclesiastes 4.9-10 comenta que: "É melhor ter
companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de
duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se. Mas pobre do
homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se”.
Desde o século XVIII, tem-se observado o surgimento de teorias educacionais
que fortaleciam o progresso social, o qual está associado a ideia de humanidade livre,
verificando-se o crescimento gradativo de abordagens e doutrinas cada vez mais
individualistas, sendo essas motivadas a fim de que os futuros líderes de empresas
possam estar orientados a buscarem auferir lucros cada vez maiores a todo o custo,
mesmo que seja em detrimento de valores coletivos, morais e éticos.
Fato é que essa ideia secular que “cada indivíduo precisa cada vez menos de
outras pessoas” tem crescido mais a cada dia, sendo essa espelhada e valorizada pelas
novas soluções tecnológicas, aplicativos e serviços que têm sido oferecidos. Nessas,
as pessoas, de uma forma geral, passam a interagir com sistemas de inteligência
artificial e assistentes virtuais a partir de aplicativos em seus “smartphones” e outros
dispositivos, em detrimento das relações profissionais e pessoais com outros indivíduos.
Tais sistemas registram comportamentos e, de acordo com sua programação e reações
anteriores, escolhem respostas e as repassam aos usuários, interagindo com eles.
Ocorre que, aos poucos, vamos nos acostumando cada vez mais com essa relação e
nos distanciando das relações pessoais.
Existe uma frase famosa de John Donne, poeta inglês e jacobita, que viveu de
1572 a 1631, que diz: "nenhum homem é uma ilha, completo em si próprio; cada
ser humano é uma parte do continente, uma parte de um todo". Os jacobitas são
cristãos ortodoxos monofisistas de uma Igreja cuja sede está na Síria, a qual só aceita
que Jesus Cristo tem a natureza divina, estando essa denominação separada da
doutrina da Igreja católica apostólica romana desde o século V.
Apesar de, secularmente, estejamos sendo estimulados a viver e prosperar
sozinhos, nos guardando e evitando sermos criticados em nossas decisões,
escondendo nossos sentimentos e frustrações de outras pessoas, não é isso que Deus
nos revela ser certo em Sua Palavra.
Além disso, voltando ao texto inicial (Eclesiastes 4.9-10), encontramos no
versículo 10 a seguintes citação: “pobre do homem que cai e não tem quem o ajude
a levantar-se”, sendo essa uma alusão direta ao fato de que precisamos de alguém que
possa nos ajudar a nos levantar quando caímos.
O Senhor deseja que, estejamos todos cientes de que somos falhos e que,
eventualmente, podemos errar, sofrer alguns reveses e nos entristecer e, por isso,
precisamos uns dos outros, sobretudo de irmãos que, em Cristo, possam nos ajudar a
nos levantar quando caímos. Além disso, precisamos de pessoas próximas que possam,
se necessário, nos repreender para trazer-nos de volta ao convívio e à comunhão com
Deus e com os irmãos.
Certos de que a palavra de Deus é sábia, verdadeira e que não erra, devemos
crer que precisamos de nossos Irmãos em Cristo. Assim, que possamos viver em

comunhão uns com os outros, nos ajudando mutuamente a sermos melhores filhos de
nosso Pai Celestial. Sobretudo, devemos estar certos que, em determinado momento
de nossas vidas, podemos precisar de auxílio e, da mesma forma, algum dia um Irmão,
amigo ou familiar poderá precisar de nós e, por isso, devemos sempre estar em
comunhão, prontos a ajudar o nosso próximo.
Que Deus o abençoe!

