Amar é viver
“E este é o testemunho: Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está em seu Filho.” 1 João 5:11

Escritos de João

No início do ano, nossa igreja foi desafiada com a leitura do Novo Testamento completo, lendo um capítulo por dia e procurando refletir e meditar sobre a nossa leitura compreenderíamos verdades imprescindíveis para a prática cristã. Esse caminho nos trouxe recentemente aos ensinos de João. Como um
pastor amoroso que era, podemos ver em suas cartas preocupações recorrentes: crer em Jesus da
forma correta e praticar os mandamentos amando os seus irmãos. Ele não tem medo de voltar aos
mesmos temas. Um cuidador de vidas não pode ter esse temor, pois não se espera, na prática do
sacerdócio dos santos, originalidade, mas retorno, a todo momento, aos ensinos antigos. Por isso,
vamos refletir sobre alguns temas insistentes do apóstolo.

A igreja precisa ser ortodoxa - I João 5.1

Na época de João, um ensino errado invadia a igreja e ensinava que Jesus não veio em carne, porque
a natureza da carne, diziam, é ruim, logo, o Messias não poderia vir em forma humana, por isso, Jesus
não seria o Cristo. Ou seja, a matéria é ruim e somente o espiritual é bom, ideia que compartimentava
a vida do discípulo. Um desdobramento sério desse pensamento é aquele que separa a vida em gavetas: vida espiritual é diferente da vida material, da vida profissional, da vida em família etc. Essa é uma
construção fictícia, pois somos integrais, assim como Jesus era integralmente Deus e homem. Duas
naturezas em uma só personalidade. Ortodoxia não é luxo teológico, mas requisito fundamental para
sobrevivência como igreja.

A igreja precisa amar - I João 5.2

João é um dos escritores mais práticos do Novo Testamento. Ao mesmo tempo em que possui
escritos complexos e de difícil compreensão, se preocupa em ser direto e prático. Por meio dele,,
aprendemos que amar não é um conceito filosófico a ser discutido em academias, mas uma atitude
concreta de obediência aos mandamentos. Não entendemos o amor real porque gostamos do
platônico: distante e ideal, sem possibilidade de experimentá-lo. Por isso, muitos se frustram em
seus relacionamentos. Quando servimos aos nossos irmãos, amigos e família, começamos a amar e
paramos de nos frustrar com a falta de amor do outro, pois passamos a entender que o foco deve
ser o quanto nós amamos e não o quanto o outro nos ama.

A igreja precisa relembrar a sua natureza - I João 5.13-15

Nós temos a vida eterna e por isso temos comunhão com Deus. A igreja é formada por pessoas
"divinas", pois são unidas a Jesus. Por isso, quando caminhamos com Deus por um longo e perseverante tempo, orando e aprendendo com as respostas negativas do Senhor, passamos a saber
qual a vontade de Deus para as nossas vidas. Assim, aprendemos o que pedir. Mas somente o
tempo, com a prática, nos dará isso. Até lá, devemos saber que temos a vida eterna, ou seja, o jogo
está ganho, já somos vitoriosos. Podemos buscar a Deus sem medo e com ousadia.

Pare, pense e viva a Palavra

João foi um pastor em tempos difíceis, pois teve que lidar com novos ensinos a respeito de Jesus,
tratava-se de ideias que diminuíam a sua natureza humana, por considerar tudo o que é material
ruim. Isso deveria trazer prática frágil por parte da igreja. Por isso João os lembrava de que tinham
a vida eterna e que podiam se aproximar de Deus e assim, viver os mandamentos. Doutrina ruim
leva a práticas ruins. Logo, é importante que busquemos, em Deus e na Palavra, por meio da comunhão com o Espírito Santo, vivenciarmos a prática de servir e amar ao irmão de maneira correta.

