REVERBERAÇÃO DO DOMINGO 19/8/2018
DEUS ESTÁ CONECTANDO PESSOAS EM CRISTO

Vida da igreja
Sala de Oração Virtual. Todas as quartas (21h) e sextas (5h30). Link para participar no site na aba
Programação.
Quer se envolver com a casa para acolher e encaminhar refugiados venezuelanos? Envie um e-mail
para cbmoema@cbmoema.com.br. O primeiro grupo chega na próxima semana.
Teia, PG dos Adolescentes (13 a 17 anos), quinta,23/8, 19h às 21h30h, na casa da Emily Nomoto.
Dois novos cursos da Escola Bíblica estão rolando aos domingos, das 9h30 às 10h30.
Domingo, 26/8, a celebração não é no Secovi, mas em um sítio em Itapecerica da Serra. Às 11h, com
junta panelas depois e tempo de lazer. Estrada do Tanabe, 2600.
Conversa de Família, bate papo descontraído para casais, sábado, 1º de setembro, com mediação de
Wilson e Sirleu Avilla, na Vila Macote, às 19h30.

Ore por isto
20 – Discernimento na escolha do que ler, assistir, acessar e jogar.
21 – Para sermos um sinal do Reino de Deus em nossa geração e contexto.
22 – Tem misericórdia da nova geração, Senhor, para que não caiam nas armadilhas das drogas.
23 – Senhor, faça morrer em nós a ganância.
24 – David Willy, que apoia o Felipe no trabalho com os de 10 a 27 anos e Marcelo Giovenardi Filho,
estagiário ministerial na CBMoema.
25 – Alguém próximo que ainda não conhece o amor de Jesus.
26 – Pelos que enfrentam limitações físicas, mentais e/ou doenças crônicas, que Deus os mantenha
firmes, bem com seus familiares.
27 – Capacita-nos a obedecer ao maior mandamento: “Ame o Senhor, o seu Deus de todo o seu
coração, de toda a sua alma e de todo seu entendimento” – Mt 11.37.

Provocações



Tenho compreendido que a Igreja de Cristo é uma maravilhosa soma de pessoas que formam
Seu corpo místico e, portanto, estão ligadas umas às outras por causa dEle?
Tenho sido intencional e proativo nos meus relacionamentos com as pessoas que fazem parte da
mesma igreja local que eu?

Texto bíblico
Colossenses 2:19

Ensino
De maneira maravilhosa e misteriosa, Deus está conectando pessoas com Ele por meio de
Cristo com outras pessoas e com o mundo. Ele está fazendo isso para que eu possa crescer no
conhecimento da verdade, cooperar com Seus propósitos e me sentir completo.
Toda a mensagem da carta aos colossenses, prioritariamente cristológica, encontra expressão em
2:9-10a: "Pois n'Ele toda a plenitude da Deidade habita em forma corpórea, e n'Ele você se fez
completo". O gnosticismo, desde o início, tendeu a desintegrar a Igreja pelas distinções entre pessoas e
pela visão equivocada da „posição de Cristo‟ (inferior em uma hierarquia de seres espirituais). Ou seja,
muitos não compreendiam o Seu poder e ofício, procurando outros meios de salvação, não estando
ligados a Ele.

Tanto quanto os crentes daquele tempo, preciso experimentar a plenitude em Cristo, que restaura
meu verdadeiro lugar na criação e a genuína relação de comunhão com Ele. Em razão disso, posso ser
instrumento dEle. Outra declaração de grande relevância, da mesma carta, é que sou completo em
Deus, pela plenitude em Cristo, manifestada em salvação que se aperfeiçoa no Espírito.
Em termos bem práticos, isso significa que, desde o princípio, a ideia de Deus era formar uma
comunidade de gente temente a Ele. Prova disso é que, em todo o ministério terreno, Jesus manteve o
foco no discipulado de doze pessoas, construindo com eles no dia-a-dia conexões que alcançaram a
eternidade; sempre a partir do ensino de Mateus 22:36-40 (“‟Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu
coração, de toda a sua alma e de toda a sua mente‟. [...] „Ame o seu próximo como a si mesmo‟…”). E
só Ele poderia fazer isso, já que somente Ele possuía a natureza única de Deus, reafirmada em três
aspectos pelo apóstolo Paulo nas primeiras linhas de Colossenses:
a) Em relação à criação, Ele é o Originador e Sustentador de todas as coisas (1:16-17). Isso inclui
toda a vida;
b) Em relação à redenção, Ele é o primogênito dos mortos (1:18). A ressurreição pressupõe a
morte. A morte é consequência do pecado. Entre a criação e a ressurreição, havia pecado e morte. Na
ressurreição, Cristo foi vencedor sobre o pecado, a morte e a sepultura. Ele é o mestre da morte;
c) Em relação à reconciliação, Cristo é o criador da paz (1:19-20). O resultado da vitória de Cristo
sobre a morte é a paz. Ele é o reconciliador de todas as coisas que o pecado separou.
Daí porque, em Efésios 4:16, a importância da conexão com a cabeça da Igreja é reforçada: “Ele
faz que todo o corpo se encaixe perfeitamente. E cada parte, ao cumprir sua função específica, ajuda as
demais a crescer, para que todo o corpo se desenvolva e seja saudável em amor” (Efésios 4:16 NVT).
Mesmo que alguns façam objeções à precisão (médica) da metáfora usada por Paulo, a ideia
dada por comparação é muito clara – as partes do corpo de Cristo são conectadas nEle, e por Ele, por
„juntas e ligamentos‟. Algo sugestivo para me levar a pensar no que me conecta aos demais integrantes
do corpo de Cristo.
Viver em unidade fé (cf. Efésios 4:4-5 NVT).
Exercitar as disciplinas espirituais coletivamente (cf. 1 Timóteo 4:7 NVT).
Compartilhar dor (cf. 1 Coríntios 12:26 NVT).
O corpo cresce à medida que é nutrido por Deus. Quando Paulo menciona isso, fica evidente que
a ideia principal é a de que toda a Igreja deve seu crescimento a Cristo. Ela não deve procurar outra
fonte de força para vencer o pecado ou crescer em conhecimento, virtude e alegria. A semelhança do
ensino paulino é grande com a lição de Jesus sobre a videira e os ramos (João 15:1-8). A inferência é
que crescimento espiritual e maturidade são impossíveis se não houver o controle de Cristo Jesus e de
Seus ensinamentos. A inferência também é que o crescimento só é possível, bem como o usufruto de
bênçãos espirituais, para os que estão no corpo (cf. Efésios 1:3). Como Igreja, somos completos nEle!
O que devo fazer, então, para tornar o tema algo prático em minha vida?
 Buscar pessoas, mostrando interesse real por elas;
 Estabelecer relacionamentos de confiança (leva tempo);
 Compartilhar o que Cristo está fazendo em minha vida;
 Encorar e ser bênção na vida de outros.


Perguntas para reflexão



Tenho sido instrumento de Deus para conectar pessoas em Cristo?
Os relacionamentos que tenho com outras membros da comunidade são significativos?

