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‘AS IGREJAS DE CRISTO ENVIAM-LHES SAUDAÇÕES’
N
o nosso meio, usa-se a frase de Romanos 16.16:
“Todas as igrejas de Cristo enviam-lhes saudações”. A frase é maravilhosa. Contudo, no contexto,
Paulo diz muito mais sobre a igreja do que uma única
frase. Vejamos algumas características das igrejas de
Cristo no final da carta de Paulo aos Romanos, cap. 16.
#1. Fraternidade. “Saúdem uns aos outros com
beijo santo. Todas as igrejas de Cristo enviam-lhes
saudações” (16). Os cumprimentos devem ser sadios,
honestos, santos, e não carnais nem falsos. A igreja
procura oportunidades de contato e fraternidade entre irmãos. A marca dos cristãos é o amor uns para
com os outros. Os relacionamentos são genuínos e
verdadeiros, baseados no elo com o Deus santo.
#2. Discriminação. “Recomendo-lhes, irmãos, que
tomem cuidado com aqueles que causam divisões e
colocam obstáculos ao ensino que vocês têm recebido.
Afastem-se deles” (17). A discriminação espiritual é
boa e necessária, para preservar a integridade da igreja. Não se deve permitir que ninguém estrague a comunhão baseada na verdade e o ensinamento de
Cristo. Todo cuidado é pouco e a preocupação de saber
a respeito da experiência e da prática dos outros,
como Paulo fez em Atos 19, é saudável.
#3. Razão. “Pois essas pessoas não estão servindo a

Cristo, nosso Senhor, mas a seus próprios apetites.
Mediante palavras suaves e bajulação, enganam os corações dos ingênuos” (18). A igreja age por princípios,
não por (acepção de) pessoas. O “pois” explica por que
é necessário se afastar dos facciosos. As aparências
enganam: Parecem ser espirituais, falam bonito, mas
são perigosos e trazem a morte a quem os segue. Mais
uma vez, a questão é o Senhorio de Cristo, centro da
mensagem do evangelho (2Co 4.5).
#4. Obediência. “Todos têm ouvido falar da obediência de vocês, por isso estou muito alegre; mas quero
que sejam sábios em relação ao que é bom, e sem malícia em relação ao que é mau” (19). Diferentes dos facciosos carnais, a igreja obedece a Jesus. Para manter a
obediência, sem ser enganado por pessoas que servem seus próprios apetites, é preciso discernimento.
#5. Vitória. “Em breve o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. A graça de nosso Senhor Jesus seja com vocês” (20). A igreja não tem
vitória ainda, mas ela está em vista. Ela confia em
Deus para vencer o Maligno e, enquanto isso, participa dos sofrimentos de Cristo, anuncia a mensagem da
salvação e deposita suas esperanças na sua vida. Tudo
isso é possível porque sua graça lhe basta. A certeza
da vitória a fortalece nas provações. — Randal VF
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O evangelho na Irlanda

Dia do Senhor e os cristãos
Os cristãos se reúnem no primeiro dia da semana, dia em que
Jesus ressuscitou dos mortos. Eles
cantam para adorar a Deus e incentivar uns aos outros. Leituras
da Bíblia são feitas. Alguém traz
uma mensagem baseada na Bíblia. Os discípulos comem a ceia
do Senhor. Ofertam voluntariamente dos seus bens. Fazem orações e súplicas a Deus. Tudo se
faz para agradar ao Senhor, pois
ele é a nossa platéia.
Dependendo da congregação, a
ordem pode variar um pouco,
mas todas as igrejas do Senhor
praticam os mesmos atos de adoração.
Como visitante, você é nosso
convidado de honra, para conhecer mais por que fazemos tudo
isso. Estão à sua disposição cursos e estudos oferecidos gratuitamente, sem compromisso.

