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Prefácio à segunda
edição
Em 2007, num rompante de puro êxtase, e inebriado pelo
sonho de publicar um livro, produzi e publiquei a primeira
edição da presente obra, que para minha surpresa, esgotou-se
rapidamente; ainda mais, se levarmos em consideração, que o
canal de distribuição era, e é, única e exclusivamente o autor.
Diversos erros foram cometidos, neste rompante apaixonado
de ver um texto meu publicado. Dois anos após a publicação
desta obra, apresento a sua segunda edição. Com projeto gráfico reformulado, texto adequado às normas da nova ortografia,
e com as citações de textos bíblicos na Nova Tradução na Linguagem de Hoje, a presente edição procura aproximar mais o
leitor da realidade bíblica a que se refere o livro, alem de corrigir os erros de grafia e gramática da primeira edição. Outra
mudança significativa foi a melhor adaptação dos termos gregos
transliterados, deixando o texto mais acessível ao leitor.
A você, que abre as páginas deste livro, a minha gratidão
por confiar seu tempo na leitura desta pequena obra.
O autor.

aos irmãos da Igreja Presbiteriana Independente do Sacomã,
São Paulo, SP, que pacientemente me ouviram
por dois longos dias expondo esta palestra.

Introdução
Compreender um cristão e sua ligação íntima com Deus,
e por conseguinte com a igreja, não é fácil para quem está de
fora e não compreende os por quês.
É extremamente complicado conceber o cristianismo sem
a convivência em comunidade. Os primeiros cristãos, conforme relatado em Atos, viviam em Ecclesia, palavra grega que
nos remete a “assembléia do povo, reunião com algum propósito específico”, no caso dos primeiros cristãos, o propósito
era o de ler as cartas e falar dos ensinos, assistir os mais necessitados e participar da Eucaristia.
Embora de forma diferente do que viveram no passado,
os cristãos de hoje congregam e convivem em comunidades,
onde aprendem sobre a Bíblia, assistem os necessitados e
participam da Eucaristia.
Viver em comunidade cristã hoje é saber partilhar atenção ao próximo, é saber buscar a sabedoria que vem de
Deus, é saber estender a mão ao necessitado, é saber denunciar a injustiça.
É preciso salientar algo importante: não se é Ecclesia sozinho. Também, não se é Ecclesia sem comprometimento
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com as funções primárias da igreja de Cristo, a saber: Koinonia, Diaconia e Kerigma, ou seja, Comunhão, Serviço e
Proclamação.

A

Igreja Católica ou Universal, que é invisível, consta do
número total dos eleitos que já foram, dos que agora são
e dos que ainda serão reunidos em um só corpo sob Cristo,
seu cabeça; ela é a esposa, o corpo, a plenitude daquele que cumpre
tudo em todas as coisas.
Confissão de Fé de Westminister, Capítulo XXV, § I

Koinonia
A palavra grega Koinonia significa associação, comunhão,
fraternidade.
Jesus viveu em comunhão constante aqui na terra e nos
deixou como modelo a sua relação com os discípulos e o
povo. Ele mantinha relação constante e próxima com eles.
Não era apenas nos momentos de ensino ao povo, curas e
milagres, que Jesus se relacionava com os discípulos e com
o povo, mas era a todo instante. Conhecia seus sonhos, seus
desejos, seus medos, suas angustias e expectativas. Sabia do
temperamento de cada um, pois convivia com eles.
Encontramos a expressão viva da Koinonia nos textos dos
Evangelhos que nos mostram Jesus em contato diário e pessoal com o povo. Eis alguns textos do Evangelho de São Lucas
onde encontramos Koinonia: 5.29-32; 6.12-16; 19.1-10;
22.19-23; 24.13-49.
Koinonia: relação com o próximo
O relacionamento de Jesus com as pessoas que os cercavam diariamente era de grande proximidade pessoal.
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Discípulos, mulheres e crianças que o seguiam, desfrutavam
da oportunidade de conviver com Jesus, um homem como
outro qualquer de sua época, mas com algo de diferente. Esta
diferença em Jesus, que era fundamental, fez dele um líder de
poucos que estavam com ele diariamente.
Em sua relação diária com os que lhe são próximo, pouco
relatada na Bíblia, Jesus procurou transmitir a vontade de
Deus. Os mais chegados, os discípulos, de quem falaremos
mais adiante, desfrutavam de uma intimidade grande com
Jesus. Estavam com ele em momentos de ensino (São Lucas
9.1-6), oração (São Lucas 9.18; 22.39-46) e admoestações
(São Lucas 9.40-43).
Tal qual Jesus conviveu de maneira intensa com os que
lhe eram próximo, como cristãos, devemos conviver com as
pessoas ao nosso redor, de maneira especial, com a Igreja. Não
podemos alimentar relações superficiais e sem elos fortes
entre irmãos.
A importância que damos aos nossos relacionamentos
na igreja está intimamente ligada à importância que damos
ao Evangelho e suas implicações, principalmente no ame o
seu próximo como você ama a você mesmo. Nossos relacionamentos sendo superficiais refletem a superficialidade com
que vivemos o Evangelho. Por isto o Corpo de Cristo deve
refletir a vivência de Cristo, unindo-se em oração, ensino e
admoestação, apoiando e sendo apoiado, promovendo integração e unidade, amparadas pelo Espírito de Deus. Temos
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um compromisso de fé e amor com nosso próximo: somos
resgatados por Deus para sermos Corpo de Cristo, Igreja
viva! Este é o nosso elo maior de ligação com nosso irmão:
o amor de Deus para comigo e para com meu irmão. Não
podemos negar este amor e renegar nossos relacionamentos a uma superficial troca de palavras dominicais.
Ser igreja, está intimamente ligado à comunhão que
temos com nosso irmão. Embora os relacionamentos fora
do Corpo de Cristo sejam cada vez mais impessoais, dentro dele deve, ser cultivado e alimentado o espírito de
cooperação e união, tal qual Jesus tinha com os que lhe
eram próximo.
Koinonia da porta pra fora
Por que vocês comem e bebem com os cobradores de impostos e com outras pessoas
de má fama?
(São Lucas 5.30)
O relacionamento de Jesus não era apenas com os de
seu grupo de convívio, ia além, atingia as pessoas ao redor,
reflexo de uma realidade inegável: não podemos deixar de
lado os nossos relacionamentos com pessoas não-cristãs.
Jesus sentava à mesa com as pessoas que não eram consideradas dignas. Havia nele o sentido real de Reino de
Deus: o amor do pai precisa ser vivido. Ele, intimamente
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ligado ao pai, queria mostrar às pessoas que elas podiam
ter acesso a Deus.
Como igreja de Cristo, devemos refletir esta realidade.
Nosso comprometimento com os da fé, esta alicerçado no
amor de Deus para conosco, como Corpo de Cristo. Nosso comprometimento com os não-cristãos, está alicerçado
no amor de Deus para com o homem, e este amor deve
refletir-se em ações para alcançar o perdido e resgatar o
oprimido.
Ser igreja, é fundamentalmente viver em comunhão
com as pessoas que não conhecem o amor de Deus, vivendo e demonstrando em ações o poder transformador do
Evangelho.
Diversidade no Corpo de Cristo: os discípulos
Simão, em quem pôs o nome de Pedro,
e o seu irmão André; Tiago e João; Filipe e
Bartolomeu; Mateus e Tomé; Tiago, filho de
Alfeu; Simão, o nacionalista; Judas, filho de
Tiago; e Judas Iscariotes, que foi o traidor.
(São Lucas 6.14-16)

Somos reflexos de um conjunto de fatores que somados, dão uma direção do que somos. Complexo? Somos
aquilo que acumulamos ao longo da vida como fruto de
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nossa referência social, religiosa, familiar, profissional e
demais áreas. Os discípulos chamados por Jesus não foram
escolhidos através de um processo seletivo exaustivo, com
entrevistas e dinâmicas de grupo. Eles foram chamados
por Deus. Currículo? Vida! Vamos nos deter em um deles
de forma especial: Pedro.
Simão, chamado por Jesus de Cefas, em grego Petros.
Pedro era judeu, e foi chamado por Jesus à beira do lago na
Galileia (São Marcos 1.16ss). Era pescador, homem simples
e trabalhador de seu tempo. Possivelmente, fora impactado
pela pregação de João Batista e influenciado por seu irmão
André. De temperamento por vezes tempestivo (São Lucas
22.47ss). O fato mais marcante, porém, da característica de
Pedro é que este pescador pertencia ao circulo mais intimo
de relacionamentos de Jesus.
Ser íntimo de Jesus pode presumir uma certa afinidade e
segurança espiritual. A declaração de Jesus em São Mateus
16.18 (Portanto, eu lhe digo: você é Pedro, e sobre esta pedra
construirei a minha Igreja, e nem a morte poderá vencê-la.) poderia nos dar a certeza de que Pedro era alguém seguro e afinado espiritualmente com Jesus. Felizmente os evangelistas
nos deixaram mais relatos da fraqueza de Pedro e de sua insegurança e temperamento tempestivo. Vejamos dois episódios
que antecederam a morte de Jesus: no Getsêmani, Jesus orava
e ao se levantar ao final da oração encontra Pedro, Tiago e
João dormindo. Pouco antes disto, Pedro é avisado por Jesus
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que ele o negaria. Logo após a prisão de Jesus, Pedro, a pedra
sobre a qual construirei a minha Igreja, nega o mestre.
Estes dois episódios servem para nos mostrar que somos
falhos, e que todos podemos errar, não importa o quanto
estamos intimamente ligados a Deus. Somos aperfeiçoados
pela vivência na palavra, prática da comunhão e vida de serviço, mas não somos perfeitos. Por isso devemos estar alertas, certos de que erramos e nosso irmão também erra, por
isso, devemos estar sempre aptos a perdoar.
Ser igreja, passa pela capacidade que temos de assimilar
nossas falhas e limitações, sem nos esquecermos que somos
tentados sim, mas jamais além da nossa força:
As tentações que vocês têm de enfrentar
são as mesmas que os outros enfrentam; mas
Deus cumpre a sua promessa e não deixará
que vocês sofram tentações que vocês não têm
forças para suportar. Quando uma tentação
vier, Deus dará forças a vocês para suportá-la,
e assim vocês poderão sair dela.
(1Coríntios 10.13)

Zaqueu: comunhão sem barreira
Zaqueu morava na cidade de Jericó e era coletor de impostos. Coletores de impostos eram direta ou indiretamente
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ligados à Roma, que dominava os Judeus nos tempos de Jesus.
Além de coletor de impostos, Zaqueu também era de baixa
estatura.
A fama de Jesus já se espalhara por toda região e Zaqueu
ficou sabendo que ele viria para Jericó. Vendo a multidão,
Zaqueu sobe numa árvore e tenta, ao menos, ver Jesus. O
que Zaqueu talvez não esperasse, era que o mestre o abordaria e o faria recebê-lo em sua casa. Zaqueu poderia ter negado.
Mas aceitou.
Como bom judeu que gosta de comer e beber um bom
vinho, Zaqueu possivelmente preparou uma mesa farta.
Lembre-se que ele era coletor de impostos! Não sabemos
o que foi dito entre Zaqueu, desça depressa, pois hoje preciso
ficar na sua casa e Zaqueu se levantou e disse ao Senhor, o fato
é que após receber Jesus em sua casa Zaqueu foi impactado
pela mensagem do Evangelho: Hoje a salvação entrou nesta
casa, pois este homem também é descendente de Abraão.
Vejam como é interessante a forma como Jesus aborda
Zaqueu: em sua casa. Para entrar na casa de alguém você
deve, no mínimo, ter alguém que te leve lá. Pode ser o dono
ou um amigo ou alguém próximo a ele. Não se vai entrando na casa de uma pessoa sem mais nem menos. Isso nos
mostra que é preciso aproximação, contato, convivência:
Koinonia!
Ser igreja, é saber olhar as oportunidades que Deus nos dá.
As pessoas com as quais convivemos são amadas por Deus
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tanto quanto nós, e carecem do divino amor e misericórdia,
tanto quanto a gente. Não podemos deixar que convenções
sociais ou o individualismo pós-moderno nos impeçam de
mostrar que Deus se importa conosco e que ele quer nos
mostrar que ele tem o melhor para seus filhos!

O

s santos são, pela sua profissão, obrigados a manter
uma santa sociedade e comunhão no culto de Deus e
na observância de outros serviços espirituais que tendam à sua mútua edificação, bem como a socorrer uns aos outros em coisas materiais, segundo as suas respectivas necessidades
e meios; esta comunhão, conforme Deus oferecer ocasião, deve
estender-se a todos aqueles que em qualquer lugar, invocam o
nome do Senhor Jesus.
Confissão de Fé de Westminister, Capítulo XXVI, § II

Diaconia
A palavra grega Diaconia significa serviço.
Jesus viveu para o serviço. Esta afirmação pode parecer
uma dessas definições totalitárias, mas vai além. O mestre
vivia em comunhão com o povo para conhecer este povo e
atender este povo em suas necessidades. Ele sabia que necessitava curar, partir o pão, orientar e salvar a cada um deles.
Encontramos a Diaconia, nos textos que mostram Jesus
curando e operando milagres no meio do povo. Eis alguns
textos do evangelho de São Marcos onde encontramos Diaconia: 1.21—2.12; 3.1-12; 5.1-14; 5.25-43; 6.30-44; 7.24-37;
8.22-26; 9.14-29; 10.46-52.
Diaconia: o Reino de Deus em ação
A expressão visível do Reino de Deus. Talvez esta seja
a definição mais completa do significado de serviço para
Deus. Servir a Deus não é algo subjetivo ou apenas espiritual, antes, é uma prática constante dos ensinos de Jesus
Cristo, alimentado pela comunhão com a Trindade e com
nosso próximo.
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Esta expressão na vida de Jesus nós encontramos e passagens como São Marcos 1.40-45 quando ele cura um leproso.
Vemos Jesus com muita pena deste homem. Neste instante o
Reino de Deus age visivelmente. Investido da autoridade divina Jesus o cura e restabelece este homem, como veremos
mais adiante.
Serviço não pode ser confundido com ativismo. Serviço
não pode ser confundido com boas obras. Serviço é dar de
si algo em forma de trabalho. Concreto, direto e, no caso do
Reino de Deus, eficaz aos propósitos dele. Não podemos
pensar que o fato de participarmos de alguma atividade da
igreja, seja ela assistencialista, social, espiritual, estamos
vivendo o Reino de Deus. Tudo isto não passará de mero
ativismo religioso se não for feito com o propósito de ser
instrumento na mão de Deus para restaurar o ser humano e
sua relação com ele.
Ser igreja está intimamente ligado ao quanto nos dispomos ao serviço e o quanto nos entregamos nas mãos de Deus
para que ele nos use para seu Reino. Não podemos servir de
braços cruzados e indiferentes, serviço é ação!
Curas: a restauração completa
Dentre as manifestações do serviço de Jesus em seu ministério damos atenção especial às curas. Vamos retomar o
caso do leproso de São Marcos 1.40-45.
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No caso específico da lepra, hoje hanseníase, temos em
Levítico um capítulo dedicado a explicar os cuidados que
deveria se ter para com os que apresentavam a doença. Entre estes cuidados, a exclusão social e familiar era um deles.
As curas promovidas por Jesus não restauravam apenas
o corpo, mas principalmente a auto-estima, a inserção social e os direitos como cidadão daquela pessoa.
Quando estamos enfermos nos deparamos com nossas
limitações. Percebemos que não temos forças e muitas vezes disposição para a vida. Ao restaurar um doente, Jesus
restaura o amor pela vida e o amor próprio desta pessoa.
No caso específico do texto de São Marcos, este homem
curado é inserido novamente na sociedade, apresenta plenas condições de convívio com os outros e passa a exercer
novamente os direitos e deveres de um cidadão.
Cura nos dias de hoje, é sem dúvida, um tema polêmico
para ser tratado. Muitos argumentam cautela e cuidado ao
chamar para si a responsabilidade de determinar uma cura.
Não cabe a nós, como servos de Deus, determinarmos quem
ele deve curar ou não, antes, cabe a nós olharmos para o enfermo com amor e vermos além da sua doença, seja ela do
corpo, da mente ou da alma.
Talvez devamos responder, a esta altura, a uma pergunta:
que cura é esta de que tanto falamos? Trata-se de uma resposta simples: a manifestação do poder e misericórdia de Deus
para com o ser humano. Não é a cura que nós desejamos mas
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sim aquela que cumpre os propósitos santos de Deus. A nós,
povo dele, cabe estarmos atentos aos sinais que ele mesmo
nos dá através do Espírito Santo para atuarmos como agentes promotores desta restauração. Por isto, esta cura pode
ser social, emocional, espiritual, enfim, em qualquer área da
vida, porém, impactando todas as áreas da pessoa.
A cura não é, necessariamente, o restabelecimento de
uma situação anterior. Exemplo: um enfermo de câncer
pode ser alcançado pela graça de Deus e ser eleito por ele e
ainda assim continuar com câncer. A restauração é, no sentido de que este enfermo foi escolhido por Deus; e a partir
do momento que Deus afirma que este é meu, não há para
a pessoa o peso da doença, mas sim a certeza da vida em
Jesus.
Em São Lucas 4.16-21, Jesus chama para si a responsabilidade que servir a Deus traz:
Jesus foi para a cidade de Nazaré, onde
havia crescido. No sábado, conforme o seu
costume, foi até a sinagoga. Ali ele se levantou para ler as Escrituras Sagradas, e lhe
deram o livro do profeta Isaías. Ele abriu
o livro e encontrou o lugar onde está escrito
assim:
“O Senhor me deu o seu Espírito.
Ele me escolheu para levar
boas notícias aos pobres
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e me enviou para anunciar
a liberdade aos presos,
dar vista aos cegos,
libertar os que estão sendo oprimidos
e anunciar que chegou o tempo
em que o Senhor salvará o seu povo.”
Jesus fechou o livro, entregou-o para o ajudante da sinagoga e sentou-se. Todas as pessoas
ali presentes olhavam para Jesus sem desviar os
olhos. Então ele começou a falar. Ele disse:
— Hoje se cumpriu o trecho das Escrituras
Sagradas que vocês acabam de ouvir.
Boas notícias aos pobres: Cura para a ausência de amor, fé e
esperança aos que carecem de Deus.
Liberdade aos presos: Cura para os que vivem presos a problemas e situações.
Dar vista aos cegos: Cura para a falta de visão espiritual,
emocional e física, por que não?
Libertar os que estão sendo oprimidos: Cura para aqueles
que sofrem com suas relações pessoais, profissionais e carecem do amor de Deus
Anunciar que chegou o tempo em que o Senhor salvará o seu
povo: Cura para aqueles que olham para o futuro e enxergam
a morte ao invés da vida, a injustiça ao invés da justiça, o ódio
ao invés do amor!
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Você se habilita a ser servo de Deus? Prepare-se, pois
a tarefa é árdua, mas nosso Deus é quem nos chama e capacita!
Ao dedicarmos nossas vidas como igreja para servi-lo, estamos nos comprometendo com a restauração por completa
do ser humano.
Multiplicação: alimento para o corpo e para alma
Em São Marcos 6.30-44, encontramos um fato interessante da vida de Jesus. Estava o mestre reunido com os discípulos, e a multidão os seguia. Certa hora da tarde quando
todos se aglomeravam, os discípulos sugerem a Jesus que
dispense a multidão para que possam buscar alimento pelos
campos. A resposta de Jesus ao pedido dos discípulos foi
um tanto intrigante e desafiadora: Dêem vocês mesmos comida a eles.
Via de regra, quando nos deparamos com problemas e
situações que parecem um tanto difícil de solucionar, pedimos a Deus que dispense os nossos problemas e as nossas
dificuldades. Jesus nos convida a encará-los.
Servir a Deus exige o comprometimento de cada membro
do Corpo de Cristo, como parte essencial no desenvolvimento do Reino de Deus. Cada um de nós é convidado a
dar de nós mesmos o que comer a multidão de famintos de
paz, de amor, de esperança, de comida, de orientação para
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vida, de valores e de Deus. Devemos ser multiplicadores do
alimento espiritual, que reflete na vida do povo em amor,
paz e sustento.
Ser igreja, é saber encarar as dificuldades de uma caminhada de serviço, e aceitar o desafio de alimentar a multidão.
Assumir o compromisso de que somos cooperadores no
desenvolvimento do Reino de Deus e que somos chamados
para sermos um só corpo em ação!

E

sta Igreja Católica tem sido ora mais, ora menos visível.
As igrejas particulares, que são membros dela, são mais
ou menos puras conforme neles é, com mais ou menos
pureza, ensinado e abraçado o Evangelho, administradas as ordenanças e celebrado o culto público.
Confissão de Fé de Westminister, Capítulo XXV, § IV

Kerigma
A palavra grega Kerigma significa proclamação, pregação.
Das funções primárias da Igreja de Cristo talvez seja esta
a mais contundente e visível nos Evangelhos. A proclamação
não é, no entanto, o simples ato de pregar, mas é fruto da
interação da Koinonia e Diaconia. Ocorre o ensino pois o
povo que convive em Jesus necessita aprender a sua vontade,
alimentar sua Koinonia e aprimorar sua Diaconia. Por isto,
a pregação interage de forma grandiosa com os demais alicerces.
Encontramos Kerigma nos textos onde Jesus ensina a
vontade de Deus ao povo. Eis alguns textos do evangelho de
São Mateus onde encontramos Kerigma: Capítulos 5—7;
8.18-22; 10.5-42; 11.20-24; 11.28-30; 12.1-8; 12.33-5; 13—
15.20; 21.12-25.46; 28.18-20.
Kerigma: o ensino da vontade de Deus
Desde que o homem desobedeceu a Deus pela primeira
vez, o criador tem mostrado a este homem a sua santa vontade. Nos momentos de fraqueza moral, espiritual e até mesmo
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física, Deus manifestou-se e manifesta-se mostrando seu desejo para a vida do ser humano. Ali começa a Kerigma.
Na plenitude dos tempos Deus envia ao mundo Jesus
para mostra a cada um de nós que é possível viver conforme
a vontade do pai para nós.
Jesus passa a sua vida fazendo da proclamação da vontade de Deus uma meta constante. Fazia isto através da Koinonia, da Diaconia e também do Kerigma. Ao falar ao povo,
seja em sentenças claras e diretas, seja em palavras enigmáticas, seja em parábolas, Jesus transmitia a vontade do Pai,
de forma que aqueles que o ouviam, eram impactados pelas
suas palavras.
Como grande mestre que foi e é, Jesus adquiriu conhecimento nas Escrituras da Torá, dos Salmos, dos Profetas e
dos Livros históricos de Israel. Preparou-se para sua jornada, mas também adquiriu conhecimento para si conforme
cumpria a vontade de Deus. Percebemos assim que para
proclamar a vontade de Deus é preciso dois passos: primeiro conhecer a Palavra de Deus, segundo viver conforme ela
recomenda.
Bem-aventuranças: os efeitos do Kerigma
O Evangelho de São Mateus, a partir do quinto capítulo, inicia um bloco de textos com instruções pertinentes
à vida daqueles que desejam cumprir a vontade de Deus.
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Queremos destacar e salientar aspectos importantes do
trecho inicial do texto conhecido como Sermão do Monte,
as bem aventuranças. Resgato parte de um texto nosso já
publicado.
Quando Jesus viu aquelas multidões, subiu
um monte e sentou-se. Os seus discípulos chegaram perto dele, e ele começou a ensiná-los.
Jesus disse:
— Felizes as pessoas que sabem
que são espiritualmente pobres,
pois o Reino do Céu é delas.
— Felizes as pessoas que choram,
pois Deus as consolará.
— Felizes as pessoas humildes,
pois receberão o que Deus
tem prometido.
— Felizes as pessoas que têm fome e
sede de fazer a vontade de Deus,
pois ele as deixará completamente
satisfeitas.
— Felizes as pessoas que têm
misericórdia dos outros,
pois Deus terá misericórdia delas.
— Felizes as pessoas que têm
o coração puro,
pois elas verão a Deus.
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— Felizes as pessoas que trabalham
pela paz,
pois Deus as tratará como seus filhos.
— Felizes as pessoas que sofrem
perseguições por fazerem
a vontade de Deus,
pois o Reino do Céu é delas.
— Felizes são vocês quando os insultam,
perseguem e dizem todo tipo de calúnia
contra vocês por serem meus seguidores. Fiquem alegres e felizes, pois uma grande recompensa está guardada no céu para vocês.
Porque foi assim mesmo que perseguiram
os profetas que viveram antes de vocês.
(São Mateus 5.1-12)

Bem aventurado, bendito, feliz. O primeiro salmo da Bíblia começa com a expressão bem aventurado. A tradição
judaica da BeRaKá, a benção, nos mostra a proclamação da
vida frente as dificuldades e à morte.
A tradução que nos interessa no entanto, não é a do
grego para o português, mas a do aramaico para o grego.
Segundo o autor Marcelo Barros, o termo Asherê no aramaico, sofreu uma alteração em sua tradução para o grego
Makarioi. O sentido original seria algo próximo a Em marcha, Caminhando, Enquanto se é. Porém, pode-se também
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interpretar que só se pode ser bendito ou bem-aventurado
se pratico aquilo a que se refere a bem aventurança ou a
bendição. Todo caso, o sentido, seja explicito ou implícito,
é de movimento, de ação e de responsabilidade.
A mesma tradução é contraposta frente ao conceito da
felicidade que está implícita no Reino de Deus. O que queremos propor a seguir é uma releitura das chamadas bem
aventuranças alternando o termo pelas sugestões de Em marcha
ou Caminhando.
Sendo humildes de espírito, de vocês é o Reino dos Céus.
Aos humildes de espírito, os que têm em suas vidas
a batalha pela sobrevivência. Aos que se encontram
oprimidos pelas religiões, pelas vãs filosofias, pelas misérias culturais, destes pertencem o Reino dos céus.
Quando chorarem, vocês serão consolados. Quando não houver
mais esperança, quando a tristeza vos abater, quando o choro for a resposta do corpo ao desespero que
vocês enfrentam, lembrem-se o pai vai renovar vossa
esperança, ele irá consolar-vos, ajudai-vos, ajuntai-vos,
consolai-vos.
Sendo mansos, vocês herdarão a terra. Não! Não baixem
as vossas cabeças. Sejam mansos, sejam calmos, mas
não sejam omissos. Com paciência e luta, de vocês
será a terra da justiça!
Tendo fome e sede de justiça, vocês serão fartos. Não!
Não desistam, mesmo quando coronéis insistirem
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em tomar o poder, mesmo quando o governo for
bandido, mesmo quando as guerrilhas forem os
bandidos, não desistam da busca pela justiça. Grande é a nossa sede. Seremos saciados, felizes seremos
neste dia.
Sendo misericordiosos, vocês alcançarão misericórdia. Misericórdia. Palavra difícil para nós. Não podemos combater desigualdade com desigualdade. Não podemos
rebater opressão com opressão. Lutemos, reconhecendo
nossos erros, sendo compassivos e misericordiosos
uns com os outros.
Sendo limpos de coração, vocês verão a Deus. “Pureza de
coração: desejar uma só coisa”. Kierkegaard está certo!
Desejemos o amor de Deus, pois deste amor provem a
justiça, a liberdade, a misericórdia. Assim veremos face
a face o que hoje vemos em parte.
Sendo pacificadores, vocês serão chamados filhos de Deus.
Paz! Alvo difícil para nós que convivemos com guerrilhas e violências em nossos países. Ser promotores
da paz: loucura em nosso continente. Loucura sim,
mas devemos vivê-la, promove-la, para que os homens vejam em nós o retrato do Filho de Deus.
Sendo perseguidos por causa da justiça, de vocês é o reino
dos céus. O que queremos dizer a vocês é: não desistam da justiça, não baixem as mãos ao primeiro tiro
de espingarda, não curvem suas cabeças se prenderem
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aquele que vos lidera, não desistam de lutar pela
igualdade, pois de vocês já é o Reino de Deus.
Sendo, por minha causa, injuriados, e perseguidos, e, mentindo, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e
exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus; pois
assim perseguiram aos profetas que viveram antes de
vós. Não! Não desistam jamais de construir o Reino
de Deus. Vão levantar falsas acusações, vão perseguir, jogar no fundo de uma cela, vão forjar testemunhas e provas, mas não desistam, não fiquem
tristes, pelo contrário, cantem e dancem. Sim! Cantem, dancem, pois pessoas já sofreram antes de vocês, seja na mão dos opressores romanos! Seja nas
mãos da sociedade corrupta de hoje! Cantem e dancem! Alegrem-se! Exultem! Pois o Reino de Deus, é
de vocês!
Parábolas: Kerigma do dia a dia
Jesus, como já vimos anteriormente, preparou-se para
cumprir o propósito de sua vida aqui na terra. Estudou os livros da Torá, dos Salmos, dos Profetas e os Livros históricos
de Israel. Adquiriu conhecimento, mas principalmente, soube
transmiti-lo de forma impar aos que estavam ao seu redor.
Dentro destas formas de transmissão de conhecimento, damos principal importância às parábolas.
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As parábolas são metáforas do cotidiano com o intuito de
trazer ao público o efeito de comparação entre a realidade em
que vivem e a realidade da parábola contada. Analogias, paralelos de uma realidade muitas vezes camufladas e que vem à
tona de maneira simples nas parábolas.
Uma das características das parábolas é o uso de elementos do cotidiano. É comum encontrar campos, ovelhas, plantas
e grãos nas parábolas de Jesus. Ele contextualizava o ensino
da vontade de Deus de maneira fácil e ágil.
Ser igreja, é saber olhar para nossa realidade e de maneira inteligente e sábia mostrar e proclamar a vontade de
Deus. Viver de modo que nossa vida seja um testemunho
vivo desta vontade, proclamando assim em palavras e em
atitude.

T

odos os santos que pelo seu Espírito e pela fé estão unidos a Jesus Cristo, seu Cabeça, têm com Ele comunhão
nas suas graças, nos seus sofrimentos, na sua morte, na
sua ressurreição e na sua glória, e, estando unidos uns aos outros
no amor, participam dos mesmos dons e graças e estão obrigados
ao cumprimento dos deveres públicos e particulares que contribuem para o seu mútuo proveito, tanto no homem interior como
no exterior.
Confissão de Fé de Westminister, Capítulo XXVI, § I

As características vitais
da Igreja que vive
Koinonia, Diaconia
e Kerigma
Vamos relacionar a seguir, algumas características existentes na Igreja que assume para si o ministério de viver calcado pela comunhão, serviço e proclamação. Nossas bases
são, além de tudo o que já foi dito, o principio da Igreja, no
livro de Atos dos Apóstolos.
Comunitária. Atinge e abraça a todos os que a procuram
ou são por ela procurada. Não faz distinção das pessoas
que se integram à comunidade. Cargos e funções, são
vistos como distintivo de área ministerial e não como
status eclesiástico.
Atuante. A Igreja é uma comunidade que não convive com
a inércia e nem se entrega ao ativismo, por isto mesmo,
é uma Igreja atuante. Possui atividades relacionadas à
sua realidade e conhece a realidade ao seu redor.
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Presente. Por conhecer a realidade ao seu redor, a Igreja é
contextualizadora de seu tempo. Faz a leitura da Bíblia
do passado para hoje, trazendo nesta leitura os elementos necessários para olhar para a sociedade, e se firmar
como um marco da Palavra de Deus em meio aos desmandos do homem.
Acolhedora. Por contextualizar-se, a Igreja é capaz de acolher
aqueles que se achegam a ela, pois conhece sua realidade,
de onde elas vêm, quais os seus anseios e quais as suas
necessidades; sejam espirituais ou qualquer que seja.
Missionária. A Igreja é essencialmente Missionária, proclamadora através da comunhão e do serviço, da vontade
de Deus para os homens. Sua vocação Missionária é
dom de Deus, dado por Jesus como um comissionamento e deve ser cumprido pela Igreja como espinha
dorsal de sua razão de existir no meio da sociedade.
Social. A Igreja é também, um centro de socialização e
congraçamento das diversas camadas etárias e sociais.
Como instituição, é uma alternativa de lazer e entretenimento saudável frente às opções que a sociedade
oferece.
Perseguida. A Igreja é uma comunidade que incomoda os
poderes que oprimem e/ou comandam a sociedade.
Por viver a vontade de Deus, a Igreja reflete na sociedade o incômodo de mostrar suas mazelas e as consequên
cias de sua ganância. Tornar-se perseguida, quando o
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Evangelho vai contra os interesses dos que controlam a
sociedade.
Que vive em oração. A Igreja vive em contato direto com
Deus em oração, não apenas individual, de cada cristão,
mas principalmente comunitária e em grupos. A Igreja
que deseja viver o Evangelho, deve viver em oração para
conhecer a vontade de Deus para ela.
Capacitadora. A Igreja promove a edificação do corpo de
Cristo e do ser humano, dando a cada um os elementos
necessários para desenvolver-se espiritualmente e assim
crescer em todas as áreas de sua vida. A Igreja capacita e promove o desenvolvimento baseado na Palavra de
Deus e com o único e propósito de Adorar e Exaltar a
Deus.
Que possui compaixão. A Igreja sofre com os que sofrem, e
chora com os que choram. Faz-se presente na angústia
do próximo. Vive o sofrimento do próximo como se
fosse seu sofrimento, mas encontra forças em Deus para
transformar sofrimento em alegria, choro em riso e angústia em alívio.
Que caminha para a Cruz. Por fim, a Igreja caminha pela
e para Cruz. Assim como Jesus caminhou em direção à
Cruz, a Igreja também caminha para lá. Isto não inclui
apenas a morte, mas inclui principalmente a comunhão
que Jesus teve para com todos, o servir de Jesus aos necessitados e o proclamar a vontade de Deus que Jesus viveu.

N

o Evangelho Deus proclama o seu amor ao mundo, revela clara e plenamente o único caminho da salvação,
assegura vida eterna a todos quantos verdadeiramente
se arrependem e creem em Cristo, e ordena que esta salvação seja
anunciada a todos os homens, a fim de que conheçam a misericórdia oferecida e, pela ação do Seu Espírito, a aceitem como
dádiva da graça.
Confissão de Fé de Westminister, Capítulo XXXV, § II

Conclusão:
o alicerce
Vimos ao longo do texto, as três funções primárias da Igreja de Cristo, bem como as características da Igreja que deseja
viver estas funções plenamente. Vimos como Jesus interagia
de forma natural a comunhão, o servir e a proclamação, e pudemos perceber como estes três alicerces formam a base de
ação ministerial de Jesus.
O alicerce
Não poderíamos concluir este texto, sem antes falar do
alicerce primário de toda essas funções: Ágape. O amor! Para
falar do amor que é o alicerce da Igreja, vamos usar o texto de
1Coríntios 13, o capítulo do amor.
Eu poderia falar todas as línguas
que são faladas na terra e até no céu,
mas, se não tivesse amor,
as minhas palavras seriam

52

Ser Igreja | Conclusão: o alicerce | O alicerce

como o som de um gongo
ou como o barulho de um sino.
Poderia ter o dom de anunciar
mensagens de Deus,
ter todo o conhecimento,
entender todos os segredos
e ter tanta fé, que até poderia tirar
as montanhas do seu lugar,
mas, se não tivesse amor,
eu não seria nada.
Poderia dar tudo o que tenho
e até mesmo entregar o meu corpo
para ser queimado,
mas, se eu não tivesse amor,
isso não me adiantaria nada.
Você pode adquirir todo o conhecimento que é possível
ao ser humano. Pode, quem sabe, ser tão espiritual a ponto
de pensar ter uma fé enorme. Quem sabe você tenha um
coração tão bom que distribua todos os seus bens para os
mais necessitados. Você pode ser tudo isto, se não tiver no
seu coração o amor, de nada adianta.
Quem ama é paciente e bondoso.
Quem ama não é ciumento,
nem orgulhoso, nem vaidoso.
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Quem ama não é grosseiro
nem egoísta;
não fica irritado,
nem guarda mágoas.
Quem ama não fica alegre
quando alguém faz
uma coisa errada,
mas se alegra quando alguém faz
o que é certo.
Quem ama nunca desiste,
porém suporta tudo com fé,
esperança e paciência.
Amar é esperar o tempo certo, é agir com bondade, é desejar o bem, é simples, é humilde, age com prudência, é calmo,
é perdoador, é justo, é verdadeiro. Sofre, crê, espera, suporta,
pois é eterno e forte.
O amor é eterno.
Existem mensagens espirituais,
porém elas durarão pouco.
Existe o dom de falar em línguas
estranhas,
mas acabará logo.
Existe o conhecimento,
mas também terminará.
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Eterno, sim, mas se dermos ouvidos ao que dizem por
aí, ele desaparece, se tentarmos explicá-lo, terminará, se
tentarmos estudá-lo, passará. Conhecemos o Amor em parte, pois em parte ele se revela a nós.
Pois os nossos dons de conhecimento
e as nossas mensagens espirituais
são imperfeitos.
Mas, quando vier o que é perfeito,
então o que é imperfeito desaparecerá.
Quando eu era criança,
falava como criança,
sentia como criança
e pensava como criança.
Agora que sou adulto,
parei de agir como criança.
O que agora vemos é
como uma imagem imperfeita
num espelho embaçado,
mas depois veremos face a face.
Agora o meu conhecimento é imperfeito,
mas depois conhecerei perfeitamente,
assim como sou conhecido por Deus.
Portanto, agora existem estas três coisas:
a fé, a esperança e o amor.
Porém a maior delas é o amor.
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Porém, chegará o dia em que veremos como o Amor
tudo vê. Conheceremos plenamente o que vem a ser
Amor. Haverá fé e esperança e amor, porém, o maior deles, é o Amor.
Deus: a expressão viva do amor
Deus é amor. 1João 4.8 nos diz claramente como definir o amor: Deus. Somente por Deus eu posso amar meu
irmão a ponto de viver em comunhão. Somente por Deus
eu posso amar meu irmão, a ponto de servi-lo. Somente
por Deus eu posso amar meu irmão, a ponto de anunciar-lhe
a vontade de Deus. Somente por Deus eu posso me amar,
a ponto de viver a comunhão, o serviço e proclamar o seu
infinito amor.
Se Deus é amor e manifesta tão grande sentimento por
nós, portanto como Igreja que deseja cumprir com suas
funções primárias de comunhão, serviço e proclamação,
não devemos temer a missão que nos é dada, pois
No amor não há medo; o amor que
é totalmente verdadeiro afasta o medo.
Portanto, aquele que sente medo não tem
no seu coração o amor totalmente verdadeiro, porque o medo mostra que existe
castigo.
(1João 4.18)
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Deseja viver como Igreja que cumpre sua missão? Viva
em comunhão, serviço e proclamação, sempre alicerçada
no amor!
SOLI DEO GLORIA
Pela Coroa Real do Salvador.
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