VIVENDO EM FAMILIA:
DA SOLIDÃO À COMUNIDADE
“Pai para os órfãos e defensor das viúvas é Deus em sua santa habitação. Deus dá um lar aos solitários,
liberta os presos para a prosperidade, mas os rebeldes vivem em terra árida." (Salmos 68:5,6)

OS JUSTOS CONHECEM A MISERICÓRDIA DE DEUS
O Salmo 68 tem início com uma constatação: Deus tem seus inimigos. Inimigos esses que, diante da glória de Deus, somem. Em contrapartida, os amigos de Deus – identificados aqui como “justos” se alegram e transbordam de alegria em Sua presença. Os amigos de
Deus O conhecem e sabem que nEle há misericórdia eterna. Ao mesmo tempo que o Senhor é Todo-Poderoso, Ele é um Deus de
detalhes, sempre encontrando um lugar especial nos corações das pessoas mais fragilizadas, como viúvas, órfãos e estrangeiros. Aos
abandonados, Deus provê o lar.

O QUE É SOLIDÃO?
“Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho,” Mateus 14:23
Na passagem acima vemos Jesus se afastando de uma multidão e se retirando para ficar sozinho. Nessa passagem já vemos que Jesus
era um homem de multidões e um homem que se isolava quando necessário. Em nosso meio há pessoas que são mais reclusas e outras
menos. Isso são características pessoais. Fora que há períodos na vida que estimulam mais encontros, outros, mais reclusão. Ter
períodos ou gostar de ter momentos sozinho, não é solidão, pelo contrário, escolhe-se ter esses momentos exatamente, porque não se
tá só o tempo todo. Já o estado de solidão não é uma escolha, a solidão é algo imposto à um ser humano que não escolheu aquela
situação. Seja por alguma perda que sofreu ou por alguma questão psíquica que a impeça de mudar de condição. Como comunidade
cristã, precisamos estar atentos a isso e sermos facilitadores/estimuladores de comunhão e desenvolvimentos de laços fraternos que
faça o solitário encontrar um lar. /estar em família

A SABEDORIA DOS GANSOS
“Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando
vocês veem que se aproxima o Dia.” Hebreus 10:25
Os gansos não voam sozinhos. Quando o líder levanta voo, os demais o acompanham. Estão sempre motivados e voam para um
mesmo lugar. É uma longa jornada que se torna menos pesada devido ao processo de interação e solidariedade que adotam. Os gansos
voam numa formação em “V”, a qual assegura a estabilidade e aumenta em 70% o alcance se comparado a um ganso isolado. Quando
o ganso da dianteira se cansa, faz uma rotação de asa e outro, rapidamente, assume seu lugar para que a missão continue. De tempos
em tempos, os gansos de trás grasnam de modo a encorajar os da frente. À semelhança dos gansos, quando a comunidade se alinha a
pessoas que estão à frente, o caminho torna-se mais agradável e motivador. O isolamento sempre é mortal, porque não tem vida em si
mesmo e esgota-se com muita facilidade. A comunidade jamais deverá perder o senso de solidariedade. Há sempre alguém necessitando de encorajamento pelos caminhos da vida. Observa-se, ainda, que gansos não voam em círculos, não voam para qualquer lugar.
Voam para um ponto certo onde irão ficar algum tempo enquanto aguardam o inverno passar. É necessário conviver com os outros,
crescer em todas as direções, ser útil e solidário, pois somente assim vale a pena viver.

COMO VIVER BEM EM COMUNIDADE
”Oh! Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união!” Salmos 133:1
Richard Baxter, autor do livro “O Pastor Aprovado” nos fornece alguns conselhos para que consigamos viver numa família comunitária.
O primeiro é “nas coisas que são essenciais, unidade.” Há fundamentos inegociáveis como a salvação ser por graça somente, a qual foi
possível mediante única e exclusivamente pelo sacrifício de Jesus. Qualquer ensinamento diferente disso, não pode ser aceito numa
comunidade de fé cristã. O segundo conselho é “nas coisas não essenciais, liberdade.” Um irmão pode entender que “línguas” na Bíblia
é apenas indicando “idiomas”, já outro irmão pode entender que é “mistério de Deus”. Tudo bem. Cada um com aquilo que lhe foi
dado. Isso não é essencial. E o terceiro conselho é “em todas as outras coisas, amor.” Diferenças culturais, formas peculiares de se
expressar, se vestir, gostos, hobbies...que o amor seja a regra. Isso permite que vivamos em comunidade.

PARE, PENSE e RECEBA SEU IRMÃO
Muitas pessoas nunca tiveram família. Outras pessoas perderam a família que tinham e há ainda aquelas que têm, mas se sentem ou
estão solitárias mesmo assim. Como crentes em Jesus, devemos ter muito claro quem de fato é nossa família. Isso permitirá que muita
gente que está solitária possa habitar em família. Quem chama Deus de Pai, não pode escolher irmão."Quem é minha mãe, e quem são
meus irmãos? ", perguntou ele. E, estendendo a mão para os discípulos, disse: "Aqui estão minha mãe e meus irmãos! Pois quem faz
a vontade de meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe".
ateus 12:48-50

