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CHAMADOS À COMUNHÃO
A palavra comunhão possui um sent ido muito penetrante, m esmo que
se queira levar em conta somente o sentido que os dicionár ios dão como
definição. O Dicionário Houaiss, o mais completo da Língua Portuguesa,
assim a def ine: 1 – Ação de fazer alguma coisa em comum ou o efeito
dessa ação; 2 – Si ntonia de sentimento, de modo de pensar, agir ou
sentir, identificação; 3 – coparticipação, união, ligação.
Não é sem ra zão que a Bíblia pontua a comunhão entre os salvos em
Cristo, como pr emente necessidade par a que se consiga êxito no cumpr ir
os propósitos pela, e na Igreja, que é o seu Corpo. Somente a perfeita
harmonia entre os membros de um corpo poderá proporcionar condições de
um funcionamento adequado desse corpo. Qualquer element o estranho à
sintonia do organismo, coloca em risco o saudável desempenho de todo o
corpo. Por esta ra zã o foi que Paulo lançou um veement e apelo aos irmãos
da Igreja em Cor into:
Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu
Filho Jesus Crist o nosso Senhor. Rogo-vos, irmãos, em nome de
nosso Senhor Jesus Cristo, que sejais concordes no falar, e que não
haja dissensões entre vós; antes sejai s unidos no mesmo pensamento
e no mesmo parecer. Pois a respeito de vós, irmãos meus, fui
informado pelos da família de Cloé que há contendas ent re vós. I
Cor.1:9-11.
O Espírito Santo de Deus ao revelar e inspirar Paulo como
instrumento veicular desse texto à Igreja, estava visionando a comunidade
do povo de Cristo desde sua gênese até o momento da glor ificação da
Igreja; pois a contraposição muitas ve zes calcada em sentimentos
mesquinhos de narcisismos ( necessidade mórbida de se fa zer notado), e
não por algum fato em si que esteja em questão, é que t em emperrado o
pleno cumpr ir da I greja de sua missão – ganhar o mundo (pessoas) para o
rebanho de Cristo.
Há que se haver um zelo renhido, mas no sent ido de se postular a
missão da igr eja na busca da adoração a Cristo, do missionar, do
discipular, da com unhão entre os irmãos e do servir, como condição
sine qua non de sua existência; mas agora, quanto ao que procura fa zer
do Corpo de Cristo um laboratór io de suas necessidades ególatra – deve
ser tratado(a). Romanos 16:17-18._edsonbvaleri ano_26.11.2017.

