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Oh! Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união!
I Coríntios 1.10

Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa e que não
haja entre vós divisões; antes, sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo
parecer.
INTRODUÇÃO
Nesses dias, corremos o risco de ficar tão focados em nossos problemas e medos que podemos
cometer um dos maiores erros, de nos isolar. Em meio as lutas que vivemos precisamos mais do que
nunca estar juntos. Você precisa de sua família e sua família precisa de você. Sei que muitas coisas
que aconteceram no passado, que dissemos e fizemos, ou sofremos, nos levam a preferir ficar longe
(antes só que mal acompanhado?). Mas esses tempos nos chama a um cristianismo radical e prático.
É tempo de perdoar, de andar mais uma milha, de buscar a unidade. Quero te desafiar a ser agente
ativo dessa mudança em sua família. Você está pronto!? Vem com a gente!

O QUE A BÍBLIA DIZ
O texto de I Coríntios 1.10 nos fala sobre a unidade na igreja. Paulo, escrevendo a igreja de
Coríntios, os chama a viver um cristianismo prático e real, que une e perdoa. Um cristão precisa ser
alguém diferenciado. O fruto do Espírito Santo precisa transparecer em nós em tudo que fazemos ou
falamos. Você lembra: “22 Mas o fruto do Espírito é: amor, alegria, paz, longanimidade,
benignidade, bondade, fidelidade, 23 mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei”(Gl
5.22,23). Não há cristianismos sem Espírito Santo. Não há Espirito Santo sem o fruto do Espírito!
A carta que Paulo escreve a igreja de Corinto é essencialmente sobre questões éticas e práticas. O
interessante é perceber que muitas das questões enfrentadas pela igreja de Corinto são questões
comuns enfrentadas pelas igreja hoje. Uma dica para a semana é gastar um tempo relendo essa
carta e repensando nossa caminhada a luz do que Deus nos ensina nela.
Mas, por hoje, vamos focar em I Co 1.10. Esse texto nos ajudará a pensar sobre a vontade de Deus
para nosso convívio em família. Paulo inicia rogando aos irmãos, ou seja, implorando com
intensidade, encorajando-os. Mostrando como esse assunto era importante para ele. Ao ponto de nos
fazer um apelo sério e apaixonado. Mas pelo que Paulo apela dessa maneira? A unidade, que deveria
ser a expressão de nosso cristianismo.
Por isso o faz em nome de Jesus Cristo! Jesus deve nos guiar e nos levar a unidade Nele. Tudo deve
perder força e importância diante de Cristo, nosso Senhor e Salvador. Ele deve ser o vínculo que nos
une. Se estamos em Cristo não deveria haver qualquer tipo de divisões entre nós. Porque Jesus
deveria ser maior e mais importante que qualquer coisa que tente nos separar.

Assim, diante disso, Paulo nos chama a “falar todos a mesma coisa”. Essa é uma expressão que
significa estar em paz. Precisamos viver em paz, em harmonia. Concordando em nossa caminhada
comum. Para para ouvir uns aos outros. Estamos em tempos que todos querem falar e ninguém quer
ouvir. Dessa maneira, evitamos as divisões. A palavra grega no original quer dizer rasgo. É o que as
divisões causam em nosso meio, rasgos em nossos corações e relacionamentos. Buracos entre nós.
Que apenas o amor de Jesus preenche!
Ao invés disso precisamos estar Inteiramente unidos. Você acredito que é possível? Significa que as
peças que foram rasgadas devem e serão inteiramente unidas. Nossas famílias, ainda que estejam
quebradas, rasgadas, em Cristo há solução. Há esperança de restabelecer a unidade, nem que para
isso tenhamos que desistir de alguns planos, desejos ou decisões. O que é mais importante para
você? Você ama sua família? Então pague o preço por ela antes que seja tarde demais!
Para isso temos dois desafios. Viver na mesma disposição mental… A unidade prática e real vem
quando temos a mesma atitude mental, mesmo sentimento. Nossos desígnios e alvos apontam para a
mesma direção. Ansiamos as mesmas coisas. Nossos alvos tem o mesmo patamar. E, em
consequência, teremos o mesmo parecer… A mesma intenção e disposição. Deveriam estar unidos
pela mesma disposição mental, que nos leva ao mesmo parecer. É o famoso TAMUJUNTU.
O QUE O TEXTO DIZ A NÓS HOJE
Juntos vamos mais longe – O quanto você tem caminhado sozinho? Pare para pensar um pouco!.
Será que você tem sentado com seu cônjuge e filhos e conversado sobre sua caminhada e sobre
projetos para o futuro? Não é só morar debaixo do mesmo teto e dividir contas e tarefas domésticas.
Ser uma família é muito mais do que isso!
Talvez agora você comece a entender porque não está dando ceto. Tem que ter conversa, olho no
olho, coração aberto. E para isso tem que desligar a TV, deixar o telefone de lado, e conversar. Estar
junto! E ninguém pode fazer isso por você. É verdade, desaprendemos isso…
Nos irritamos quando estamos entretido em nossas redes sociais, pegando nossas migalhas de vida
em uma video engraçado ou uma imagem inspiradora e afastamos quem quer conversar… filhos,
conjuge, amigos. Esse tempo de isolamento não precisa ser uma maldição na sua vida. Pode ser o
maior instrumento de Deus nos últimos tempos. Aquele que vai causar o maior impacto em sua
caminhada familiar. Sozinhos vamos mais rápidos, mas juntos vamos mais longe!
Conclusão
Tome medidas práticas para fazer desse tempo um tempo de mudança radical. Ainda que esteja
trabalhando mais. Ainda que esteja mais nervoso por conta das incertezas do futuro. Ainda que
esteja vazio pelo afastamento de Deus. Decida sentar com sua família e ser uma com eles. Abra seu
coração e pensem juntos em soluções. Lembre que estão todos no mesmo barco. Não desista da sua
família. Deus está nessa junto com você. Acredite e viva!
DESAFIO
Defina momentos comuns para desligarem turo e estar juntos em família para orarem e
conversarem.

