
O DESAFIO DE SER COMUNIDADE CRISTÃ 

“E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas 
orações” (At 2.42) 

 
A vida no mundo atual oferece inúmeras tentações que desabam sobre nós e enfraquecem 

nossa espiritualidade e consequentemente a comunidade cristã. Precisamos atentar para os 
ensinos da Palavra de Deus que nos advertem quanto a necessidade de sermos uma autêntica 
comunidade cristã. 

Espiritualidade não pode ser entendida como condição estática, contemplativa ou omissa em 
nossa ação diária; é antes santidade genuína e dinâmica que permeia nosso viver na família, na 
igreja e na sociedade. 

A vida espiritual se expressa em várias fronteiras cristãs, que precisam ser compreendidas 
praticamente, para que cumpramos nossa missão como comunidade cristã. 

 

1. Na liturgia - liturgicamente  

Pela nossa participação no culto que é serviço prestado a Deus e também na encarnação do 
culto para continuarmos servindo a Deus reunidos ou dispersos, na igreja e no mundo (Rm 12.1-
2). Vida de culto tem de ser culto de vida em todos os momentos, circunstâncias e lugares. 

 

2. Na koinonia - comunitariamente 

 A comunhão dos crentes entre si é uma ordem de Deus. “Não deixemos de congregar-nos” (Hb 
10.25). É extremamente importante que os crentes gozem de uma boa comunhão com os outros. 
A igreja nos oferece esta riquíssima oportunidade. Num ambiente de boa comunhão, os crentes se 
confortam mutuamente (Rm 1.12), cooperam uns com os outros (1 Co 12.14-27), e por fim também 
partilham das alegrias e dos fardos uns dos outros (Gl 6.2). 

 

3. Na diaconia - assistencialmente  

A igreja deve ser uma comunidade diaconal, seguindo o exemplo de Jesus Cristo como servo 
(Mc 10.45; Fp 2.7). Servir uns aos outros mediante o amor, significa que livre e espontaneamente 
nos dispomos a realizar, a favor dos irmãos, qualquer serviço necessário ou útil ao seu bem estar 
espiritual, emocional, mental ou físico. 

 

4. No kérigma - evangelisticamente  

Por intermédio da pregação do evangelho genuíno, proclamando e testemunhando com 
palavras e com a vida aos pecadores antes que o Senhor venha (Mt 24.14; 28.18-20; Mc 16.15; 
Rm 1.16; 1 Co 1.17; 2 Tm 4.2-5). 

 

5. Na martyria – testemunhando 

Levando por meio do nosso testemunho constante e real, ainda que o sentido do martírio 
(aqueles que testemunhavam eram martirizados) seja outro no mundo moderno, vida espiritual sem 
testemunho do cristão, é impossível (At 1.8; 2.32; 3.15; 2 Tm 2.2; Hb 12.1). Esse testemunho é 
nossa vida brilhando por Jesus (Mt 5.16). 

 

6. Na didascalia – didaticamente 

No ensino e no discipulado cristão, dentro da pedagogia absoluta de Deus expressa em sua 
Palavra que é suficiente, absoluta, inerrante, verdadeira e eficaz (Mt 28.19-20; At 20.27; Rm 12.7; 
15.4; 2 Tm 3.16). 

 
(Estudo bíblico elaborado pelo Rev. Paulo Gérson Uliano e ministrado pelo Rev. Ricardo 
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