Lição 1
O Conceito de Comunidade
Nasce uma criança, e todos os membros da família se regozijam. Chega
uma vizinha com comida para a família, e um parente vem de outro lugar
para ajudar no cuidado do recém-nascido.
Sem dúvida, já experimentou ocasiões como esta. Como nos anima ver
tais amostras de bondade e interesse em benefício do bem-estar de uma
família inteira! Nisto consiste o espírito de comunidade.
Estudaremos nesta lição as origens e a base bíblica de comunidade. O
espírito comunitário foi um dos primeiros princípios ensinados pela Igreja
primitiva. Foi também um princípio do próprio Cristo, que nos ensinou a
cuidar e auxiliar uns aos outros. Esta lição ajudá-lo-á a compreender o
conceito de comunidade. Terá então uma ideia mais clara da bênção de
fazer parte da grande comunidade cristã.
Ao estudar esta lição, peça ao Espírito Santo que o guie para expressar o
espírito comunitário em todas as suas actividades com as outras pessoas.
Nesta Lição Estudará...
O Significado da Palavra Comunidade
A Inteireza da Comunidade
A Base Bíblica da Comunidade
Esta Lição Ajudará a...
Explicar o significado de uma comunidade, com exemplos tirados da
Bíblia.
Descrever como pode fazer parte da comunidade dos crentes em Deus.
Entender que o espírito comunitário implica amor e cuidado.
O SIGNIFICADO DA PALAVRA COMUNIDADE
Objectivo 1: Identificar as palavras que definem o conceito de comunidade.
Comunidade é uma palavra que soa bem; faz-nos pensar em gente,
lugares e coisas muito conhecidas. Mas, se conseguirmos pensar na
comunidade num sentido mais amplo, teremos uma apreciação ainda maior
da sua importância.
A palavra comunidade refere-se, naturalmente, não apenas a um grupo
ou lugar de residência mas a um certo espírito ou consciência que anima o
conjunto de pessoas aí reunidas. Estas pessoas podem ser unidas por
diversos elos de interesse ou associação. Até os sindicatos profissionais
servem de comunidade para muitas pessoas.
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O Novo Testamento foi escrito originalmente na língua grega; a palavra
koinonia, nessa língua, comunica-nos o conceito bíblico de comunidade.
Koinonia significa “confraternização”, “sociedade” e “parceria”. Implica
um certo grau de intimidade, e indica uma relação recíproca de dar e
receber. Poder ser traduzido pelas palavras “participação”, “comunhão” ou
“contribuição”, e é utilizada para relações muito íntimas, como por
exemplo o casamento.
Damos a seguir alguns exemplos do uso de palavra koinonia na Bíblia.
Leia cuidadosamente os seguintes versículos:
1. João 12:6 – uma bolsa comunitária compartilhada por Jesus e os Seus
discípulos, da qual pagavam as suas despesas mútuas.
2. 1 Coríntios 10:16 – a nossa co-participação no sangue de Cristo durante
a Santa Ceia.
3. 1 João 1:3, 6-7 – a comunhão entre os crentes e Deus (o Pai e Jesus
Cristo).
4. 1 Coríntios 10:20 – parceria: “... não quero que sejais participantes com
os demónios”.
5. Romanos 15:26 – uma oferta ou presente monetário, recolhido pelos
crentes gregos e mandado a Jerusalém.
Nestas referências, salientam-se os conceitos de co-participação e
comunhão; é esta a essência da palavra comunidade.
Para Fazer
1. Indique as palavras que definem o conceito de koinonia (comunidade).
a) Uma oferta
b) Um desejo
c) Companheiros
d) Comunhão
e) Governar
f) Compartilhar
A INTEIREZA DA COMUNIDADE
Objectivo 2: Identificar o essencial para a realização de comunidade.
Há certas ideias que toda a gente entende. Quase todos nós entendemos
o conceito fundamental da agricultura, pois precisamos de comida. O solo
deve ser preparado para receber a semente; às vezes trabalha-se com
enxadas nestes preparativos, ao passo que noutros países se usam arados
puxados por bois, ou ainda um tractor mecânico. Seja qual for o método, o
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resultado é semelhante – a preparação da terra para que se possa semear e a
chuva possa facilitar a germinação da semente. Uma vez crescidas as
plantas, os agricultores trabalham para manter a terra limpa de ervas
daninhas. Finalmente vem a colheita dos frutos maduros.
Este ciclo agrícola fundamental pratica-se em quase todos os países do
mundo. Apesar de métodos tão diversos, o resultado é igual.
Assim é o conceito de comunidade. Realiza-se em pequenos núcleos
familiares e em grandes cidades. Consiste na convivência de seres
humanos, sejam eles apenas um casal ou um grupo de quinhentas pessoas.
A comunidade expressa-se pelo amor e o cuidado. Jesus contou a
história de um rico e um pobre chamado Lázaro (Lucas 16:19-31). Não se
sabe se o rico mostrou crueldade para com o pobre Lázaro; simplesmente
negligenciava o seu estado ou condição. Na história contada por Jesus, o
rico indiferente morreu e foi para o inferno, por não ter aceitado, enquanto
vivo, a verdade de Deus. É Deus que nos ensina a ter compaixão dos
outros.
Jesus contou outra história acerca de um judeu que foi assaltado e
agredido por um grupo de ladrões, e abandonado para morrer à beira da
estrada (Lucas 10:30-37). Passaram por ali dois homens muito religiosos,
mas estes nada fizeram para auxiliar o moribundo. Finalmente passou um
samaritano, tradicional inimigo dos judeus. Ao ver o judeu tão maltratado,
o bom samaritano parou, fez-lhe alguns curativos, colocou o doente no seu
jumento e levou-o para uma pensão. Lá ele deixou dinheiro para o
hospedeiro cuidar da vítima enquanto ele continuava a viagem. É um bonito
exemplo do espírito comunitário em prática.
Este espírito expressa-se mediante o cuidado e o amor, que cuida do
próximo quando este tem necessidade. Devemos exteriorizar tal atitude
para com os nossos semelhantes, bem como para os necessitados do mundo
inteiro. Jesus disse: “Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se
vos amardes uns aos outros” (João 13:35). Este é o espírito comunitário.
Para Fazer
2. Leia na Bíblia a história de Lázaro (Lucas 16:19-31) e a do Bom
Samaritano (Lucas 10:30-37). Indique o exemplo que mostra o espírito
comunitário.
a) A história de Lázaro e o rico.
b) A história do Bom Samaritano.
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3. Qual a atitude determinante nestas duas histórias? __________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
4. Indique os ambientes em que se pode realizar o espírito comunitário:
a) Grandes cidades.
b) Aldeias isoladas.
c) Pequenos grupos.
d) Onde um indivíduo mora sozinho.
e) Entre duas pessoas.
A BASE BÍBLICA DA COMUNIDADE
Objectivo 3: Especificar maneiras em que o espírito comunitário se
exemplifica na Bíblia.
O primeiro exemplo bíblico do espírito comunitário encontra-se em
Génesis 2 e 3. Aqui lemos a história da criação de Adão, o primeiro
homem. Nessa altura a única comunidade possível existia entre Adão e
Deus. Por não ter pecado, Adão desfrutava koinonia (comunhão) muito
pessoal com Deus. Os dois conversavam diariamente de uma forma muito
íntima.
Pouco depois, Deus criou uma esposa para Adão, e Adão deu-lhe o
nome de mulher (Génesis 2:23). Agora tornava-se possível a comunidade
entre dois seres humanos; Adão e Eva conviviam harmoniosamente.
Viviam em paz e em comunhão com Deus e com toda a Sua criação. Havia
uma comunidade tripartida e perfeita.
Mas tal koinonia durou pouco, porque o pecado interferiu (Génesis 3).
Adão e Eva desobedeceram a Deus e assim romperam a perfeita
comunidade antes existente. Eles ficaram separados de Deus e perderam o
controle sobre a criação divina. Adão foi obrigado a aceitar uma
comunidade imperfeita com a esposa. Mas Deus, na Sua misericórdia,
permitiu que eles se consolassem mutuamente, apesar de viverem fora do
jardim em que habitavam antes. Passaram a trabalhar duramente para
ganhar com o suor o pão de todos os dias (Génesis 3:19).
Lembra-se da história do povo de Israel, que andava no deserto? É outro
exemplo de comunidade. A sua história começa no capítulo 3 do livro de
Êxodo na Bíblia. Durante 40 anos os israelitas viajaram do Egipto, onde
foram escravos, a Canaã, a terra prometida da liberdade. Nessa longa
travessia, não tinham morada permanente; mesmo assim, nesse estado de
mudança constante, eles conviviam num espírito comunitário.
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Êxodo 17:1 diz: “Depois, toda a congregação dos filhos de Israel partiu do
deserto de Sin...” Lembre-se das características de uma comunidade. Israel
era um povo comunitário porque existia entre os seus membros um espírito
comunitário de co-participação e amor. Ao ler a história desse povo no
livro de Êxodo, verá que os israelitas partilhavam juntos muitas
dificuldades, bem como as grandes vitórias conseguidas pela comunidade
inteira.
Lemos em Êxodo 20 que Deus deu os Dez Mandamentos a Israel. Estas
regras mostravam como os hebreus deviam viver em comunidade; eram leis
que não deviam ser violadas. Estes mandamentos ensinam que os homens
deviam amar e respeitar Deus acima de todas as coisas, e que também
deviam amar e respeitar os seus semelhantes. Nisto consiste um dos
primeiros ensinamentos existentes acerca das relações comunitárias. Deus
dizia, “obedeçam a estas leis, e vocês poderão viver em perfeita
comunidade”.
Além dos Dez Mandamentos, Deus proporcionou outras instruções para
ajudar a comunidade de Israel. Havia leis sobre altares, sacrifícios, festas,
costumes alimentares, comportamento pessoal e comunitário, etc. Estas leis
foram decretadas para ajudar o povo a viver santamente, com devoção ao
seu Deus e um espírito comunitário de amor, cuidado e comunhão entre si.
Vejamos agora um exemplo de comunidade no Novo Testamento. Na
Igreja primitiva, após o derramamento do Espírito Santo no dia de
Pentecostes, existia um notável espírito comunitário entre os crentes. Leia
Actos 2:43-47. O versículo 44 declara que “E todos os que criam estavam
juntos, e tinham tudo em comum”. Pense agora na definição de comunidade;
realmente, o amor, o cuidado e a comunhão manifestavam-se na Igreja
primitiva. A Igreja neo-testamentária era uma verdadeira comunidade,
porque os seus membros se compadeciam uns dos outros e compartilhavam
os seus bens. Façamos assim também!
Para Fazer
5. Indique as declarações certas:
a) Os Dez Mandamentos constituem uma das primeiras séries de leis para a
vida comunitária.
b) Os israelitas não conseguiram mostrar um espírito comunitário no
deserto por não terem morada permanente.
c) Adão e Eva desfrutavam perfeita comunidade entre si, com Deus e com
toda a Sua criação antes do seu pecado.
d) Sabemos que havia verdadeira comunidade na Igreja primitiva porque os
crentes mostravam muito amor e cuidado uns pelos outros.
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6. Enumere quatro maneiras em que se revela o espírito comunitário nos
exemplos estudados nesta secção:
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
7. O que esta lição lhe ensina acerca das formas em que pode demonstrar
um espírito comunitário?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
Se é crente, já forma parte da maravilhosa comunidade cristã. Está a
cuidar dos outros membros da sua comunidade? Compartilha com os
necessitados? Este é o verdadeiro significado da palavra comunidade.
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