HARMONIA
“Irmãos, suplico-lhes em nome de nosso Senhor Jesus Cristo que vivam em harmonia uns
com os outros e ponham fim às divisões entre vocês. Antes, tenham o mesmo parecer,
unidos em pensamento e propósito.” (1 Coríntios 1.10)
PRECISAREMOS DE HARMONIA
Não é preciso muito esforço para mostrar que estamos vivendo em um mundo dividido por diversos
modos de pensamento e as diferenças estão cada vez mais extremas e recheadas de intolerância. Isso
se revela de forma muito clara nas ideias políticas onde muitas famílias, amigos e também igrejas
começam a se dividir defendendo determinadas ideologias. É claro que não há erro em simpatizar ou
gostar de determinadas ideias desde que a fé cristã não seja lida ou submetida a esse modo de
pensar. Paulo compreendia que havia uma grande importância na harmonia e unidade da igreja tanto
que dedica uma parte da carta aos coríntios para tentar resolver esse problema. E você, já se deparou
com algum tipo de disputa que resultou em inimizades? Valeu a pena?

QUEM EU SIGO?
Refiro-me ao fato de alguns dizerem: “Eu sigo Paulo”, enquanto outros afirmam: “Eu sigo Apolo”, ou “Eu
sigo Pedro”, ou ainda, “Eu sigo Cristo”. (1 Coríntios 1:12). Percebam que todos os homens que davam
nomes aos “partidos” eram “os melhores”, dignos de serem seguidos, mas o ponto não era ser
discipulado e sim utilizá-los como moeda de poder com objetivo de subjugar outros. Existia até mesmo
um partido “cristão”, mas com a mesma intenção dos demais, o que nos leva a pensar que não adianta o
estigma religioso ou o nome “gospel”, pois se a atuação daquele grupo ou pessoa levar a uma guerra por
poder está pecando igual os outros. Quem você segue? Você se identifica com algum grupo hoje,
religioso ou político que o afasta de ser discípulo de Jesus?
A VERDADEIRA MENSAGEM A SER ANUNCIADA
Pois Cristo não me enviou para batizar, mas para anunciar as boas-novas, e não com palavras de
sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não perca seu poder (1 Coríntios 1:17)”. Aqui Paulo
merece que se coloque “amor em suas palavras”. O batismo é muito importante em uma comunidade
cristã e entendemos que é um ordenamento, mas não é o fundamento para a salvação. Paulo entendia
que a sua missão não era ter um grupo de pessoas para seguir a sua agenda pessoal e sua visão
particular, mas pregar uma mensagem somente: a cruz de Cristo e sem palavras de sabedoria
humana, ou seja, sem qualquer visão ideológica que queira competir com a importância da mensagem
da cruz. Qual a principal mensagem de sua vida hoje? Você estaria disposto a anunciar Cristo com a
mesma ou mais intensidade?
“PERCA” SEUS DIREITOS
Deus escolheu coisas desprezadas pelo mundo, tidas como insignificantes, e as usou para reduzir a
nada aquilo que o mundo considera importante (1 Coríntios 1:28). No fundo o que queremos quando
entramos em debates ideológicos é demonstrar relevância e mostrar certa razão. Mas o que Paulo
argumenta é que o caminho da mensagem da cruz é ao contrário dessa tendência. Para ser forte
preciso ser fraco, para viver preciso morrer e para ser relevante preciso ser desprezado, pois é nesse
estado que o Senhor nos chama. No Reino dos Céus minha relevância aumenta à medida que perco
privilégios e direitos, por isso preciso renunciar às minhas ideias humanas se isso ferirá meu irmão ou
se atrapalhará a pregação do evangelho. Você está disposto a colocar seus direitos em segundo plano
por amor ao próximo?
PARE, PENSE E BUSQUE A UNIDADE
Escrever uma carta na época de Paulo não era tarefa fácil, pois ele não tinha um material abundante
em suas mãos. Por isso reflita sobre o que levou esse apóstolo a se esforçar para escrever sobre
unidade. Será que esse tema não seria tão importante? Por que então hoje tendemos a preferir a
disputa do que a harmonia? Você acha que se Paulo pudesse escrever uma epístola à você esse tema
estaria presente?

