
A Comunhão Cristã Implica em.../ Atos 4.32-35

Ao olharmos para o texto em questão, percebemos que o mesmo se enquadra na
primeira perseguição à Igreja, registrando o fortalecimento da mesma. Lucas, muito
provavelmente, quer mostrar a Teófilo algumas marcas da Igreja de Cristo. Ao refletir
sobre isso, evidenciam-se algumas implicações que envolvem a comunhão cristã:

1 – Unidade (At 4.32) - precisamos aprender que no corpo de Cristo não estamos
sozinhos,  exatamente porque somos parte desse corpo para edificação de si mesmo
em amor, “de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda
junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para
a edificação de si mesmo em amor” (Ef 4.16). Note que a unidade ali era reflexo e não
causa de um desejo de aproximação entre os irmãos. Caso assim o fosse, a unidade
em Cristo estaria sujeita aos sentimentos humanos. 

2 – Solidariedade (At 4.33) - também é possível perceber que essa característica é
viva,  eficaz  e  transparente.  Ela  aparece  por  meio  de  uma  prática  histórica,
demonstrando  a  ortodoxia  existente  no  cristianismo  de  outrora.  É  preciso  que  os
cristãos busquem um equilíbrio entre aquilo em que creem e sua respectiva prática,
entre ortodoxia e ortopraxia. É preciso crer e praticar o que se crê. Veja que Lucas
relata  que  “ninguém  considerava  exclusivamente  sua  nem  uma  das  coisas  que
possuía, tudo, porém, lhes era comum” (At 4.32).

3  –  Testemunho  (At  4.33)  -  precisamos  e  devemos  testemunhar  a  morte  e
ressurreição de Jesus Cristo, pois, ela é a base de toda a fé cristã. Se Cristo morreu,
com Ele morreram os nossos pecados, e, se Ele ressuscitou, com Ele ressuscitarão os
seus irmãos. Seja que circunstância for,  precisamos aprender  a confiar somente na
graça divina, e testemunhar daquele que é o nosso Redentor.

União, comunhão e pregação são o reflexo do sentido e significado encontrados
na  cruz  de  Cristo  por  parte  daqueles  que  por  Ele  foram  chamados.  Seja  essa  a
realidade de nossa amada igreja. Boa prática e vivência a todos.
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