
Somos uma igreja! Que privilégio 
podermos desfrutar de relacionamentos 
saudáveis, profundos e não apenas 
superficiais. Na prática, quantos de nós 
sabemos de irmãos que estão 
enfrentando dificuldades, lutas e 
tentações em suas vidas? Prezamos para 
que nossas conversas sejam autênticas e 
proveitosas com o intuito de encorajar e 
ajudar esses irmãos?

Somos instruídos e encorajados pelo 
propósito redentor do nosso Deus 
através de Jesus Cristo que “se entregou 
por nós a fim de nos redimir de toda a 
maldade e purificar para Si mesmo um 
povo particularmente Seu, dedicado à 
prática das boas obras.” (Tt 2.14). Paulo 
reconhece neste texto que embora Deus 
chame individualmente, homens e 
mulheres, para Si mesmo, Ele os reúne 
para formar um único povo para Sua 
posse, dedicado às boas obras.

Somos um só Corpo! Eu sozinho e 
Deus, não é o cristianismo bíblico e nem 
a igreja de Cristo! Somos também 
chamados a ministrar e cuidar uns dos 
outros. Devemos ter o cuidado para que 
como cristãos, membros do Corpo de 
Cristo, não vivamos na ilusão de que 
nossas conversas descontraídas, muitas 
vezes auto protetoras, que chamamos de 
comunhão, mas sem o compromisso de 
honestamente cuidarmos uns dos 
outros, seja a vida que Ele espera ver no 
meio da Sua igreja.

Nossa caminhada com Deus é um 
projeto comunitário! Para que nos 
tornemos mais semelhantes ao Seu Filho 
e vençamos a batalha que ainda temos 
contra o pecado, precisamos cuidar 
uns dos outros, estabelecendo 
relacionamentos honestos e amorosos 
sob a instrução da Sua Palavra. 
Aproxime-se mais de irmãos que possam 
ajudar você a crescer na vida cristã. Não 
enfrente sozinho as suas lutas contra o 
pecado. Faça o mesmo com outros que 
lutam como você. Ouça, encoraje, 
aconselhe biblicamente.

A igreja deve e pode ser a 
comunidade mais honesta do mundo! 
Como seus membros, somos chamados a 
vivenciar a unidade em meio à 
diversidade e a assumir o compromisso 
de cuidados mútuos sob o poder e a 
instrução de Cristo!

“Tenham cuidado, irmãos, para que 
nenhum de vocês tenha um coração mau 
e descrente, que se afaste do Deus vivo. 
Pelo contrário, animem uns aos outros 
todos os dias, durante o tempo que se 
chama “hoje,” a fim de que nenhum de 
vocês seja endurecido pelo engano do 
pecado.” – Hb 3.12,13
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Honestidade em Comunidade!


