AMEMO-NOS UNS AOS OUTROS
“Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos: se tiverdes amor uns com os
outros”. (João 13:35)
Qual será a estratégia de Jesus para alcançar o mundo inteiro com o
evangelho? Cremos que a resposta a esta pergunta está no texto que
compartilhamos acima. Assim, podemos dizer que a estratégia do Senhor é
alcançar o mundo através de uma igreja que vive a unidade do amor. Sabemos
que a salvação é individual – todos respondem individual e responsavelmente
a Deus pela sua vida – mas o desenvolvimento da vida como salvos em Cristo
Jesus não pode ser realizado no individual. O lugar onde colocamos em prática
a nossa salvação é a Igreja, que é o Corpo de Cristo. Assim, nenhuma pessoa
que foi aceita por Jesus para ser filho ou filha de Deus pode estar vivendo à
parte da Igreja. No passado – bem antes da Reforma Protestante – a Igreja
lançou uma máxima que dizia: “fora da Igreja não há salvação”. Essa frase foi
usada para prender as pessoas aos ritos religiosos. Dentro do contexto do
evangelho, queremos trazer esta frase à tona mais uma vez.
O amor não é teórico. Não podemos dizer que amamos alguém, sem fazer algo
por aquela pessoa. Tal indivíduo duvidaria do nosso amor. O amor precisa ser
demonstrado, precisa ser colocado em prática, foi isto que Jesus disse. Os
discípulos dEle seriam reconhecidos por se amarem, ou seja, a Igreja do
Senhor seria reconhecida como Igreja do Senhor quando os cristãos se
amassem uns aos outros. Ora, para se amarem não podem viver separados,
precisam estar juntos, ligados uns aos outros, como um corpo, com partes
diferentes, mas unido e harmonioso em si mesmo. Assim, a pessoa salva em
Jesus precisa estar inserida em um corpo, precisa ser e estar ativa na Igreja,
pois é dentro dela que o amor é colocado em prática. Se tal pessoa não possui
este desejo, precisamos questionar se a salvação realmente aconteceu,
porque só estando unidos em amor seremos conhecidos como discípulos do
Senhor Jesus. Fora da Igreja não há salvação.
Pr. Igor Nogueira (Para a Tua glória – Wbooks Editorial)
“Senhor Jesus, eu quero viver como discípulo do Senhor e confesso que não
tenho amado aos meus irmãos como deveria. Quero estar mais comprometido
com a minha igreja local. Eu te peço que me ajudes a pôr em prática minha
salvação, amando os meus irmãos”.

