Lição 9
Como Contribuir Com a Sua Comunidade
Em quase todos os países do mundo existe a Cruz Vermelha que presta
relevantes serviços à humanidade. Os seus membros acodem as vítimas de
terramotos, enchentes, secas e desastres naturais. Na África, na Ásia, nas
Américas Latina e do Norte, e na Europa, a Cruz Vermelha contribui para o
bem-estar de muitas pessoas que sofrem.
Essa associação é sustentada por donativos e contribuições materiais,
dinheiro, sangue, etc., para uso em casos de emergência. Os contribuintes
não esperam uma recompensa do seu donativo; pelo contrário, eles sentem
o desejo de auxiliar os outros em momentos difíceis.
Assim é no caso da nossa contribuição pessoal à nossa comunidade. Não
contribuímos para receber uma recompensa, senão porque é justo darmos
do nosso dinheiro, tempo e talentos em benefícios dos outros. Veremos
nesta lição algumas maneiras de nos prepararmos para o serviço
comunitário.
Nesta Lição Estudará...
Como se Preparar Para o Serviço
Como se Vincular à Comunidade
Como Contribuir com as Suas Habilidades
Esta Lição Ajudará a...
Reconhecer o mais valioso serviço que pode contribuir para a sua
comunidade.
Preparar-se como testemunha para a sua comunidade.
Descrever as formas de como pode contribuir com as suas habilidades para
a comunidade.
COMO SE PREPARAR PARA O SERVIÇO
Objectivo 1: Enumerar maneiras em que pode preparar-se para ser uma
boa testemunha cristã na sua comunidade.
Antes de podermos servir alguém, devemos preparar-nos para tal
serviço. O maior serviço que qualquer crente pode prestar à sua
comunidade é o de ganhar almas para Cristo. Apresentamos a seguir três
maneiras em que pode preparar-se para ser uma fiel testemunha na sua
própria comunidade.
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1. Ter a certeza da sua salvação pessoal. Como consegue sentir-se
seguro e cómodo no seu lar? Trancando bem as portas e janelas ao
recolher-se à noite. Como pode ter a certeza da sua salvação? Mantendo
uma íntima relação com o Senhor Jesus Cristo. Consegue fazer isto através
da oração e da leitura e do estudo da Palavra de Deus. Se conhece o autor
de um livro, tem um desejo muito maior de ler esse livro. E à medida que
melhor conhecer Deus, sentirá mais desejo de ler o Seu livro, a Santa
Bíblia.
Às vezes as nossas próprias emoções levam-nos a duvidar da nossa
salvação. Por isso, deve basear a sua fé em Deus, no que a Bíblia diz e não
naquilo que possa sentir. Se sentir, por exemplo, que ninguém o ama, pode
ter a certeza do amor de Deus. Se achar que fracassou, tenha bom ânimo!
Deus ama-o! O amor d’Ele não depende dos méritos que possa possuir; Ele
ama-o, porque ama! Aceite o seu amor e baseie a sua fé na Sua Palavra e
não nos seus próprios sentimentos.
Se fracassou e está a duvidar da sua relação com Deus, lembre-se do que
diz Efésios 2:4-5:
“Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que
nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou
juntamente com Cristo (pela graça sois salvos).”
Poderia ganhar o amor de Deus pelos seus próprios méritos? Não!
Aceite, portanto, esse dom gratuito, e viva de tal maneira que a sua vida
manifeste a sua gratidão a Deus. Descanse sempre no Seu divino amor.
“Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a
perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada?... Mas, em
todas estas coisas, somos mais do que vencedores, por aquele que nos
amou” (Romanos 8:35, 37).
Ao aceitarmos Jesus como o nosso Salvador, podemos sentir-nos
seguros na salvação por causa da misericórdia d’Ele e não pelos nossos
próprios sentimentos.
2. Saber conduzir os outros ao conhecimento do Senhor. Já ouviu
alguém dizer: “Siga-me pois eu conheço este caminho”, mas que se perdeu
porque aquela pessoa não sabia aonde ia? Não nos agrada tal experiência;
preferimos seguir as pessoas que sabem aonde vão.
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Se temos o desejo de conduzir almas a Cristo, devemos conhecer bem o
caminho. Há na Bíblia muitos versículos que nos ajudam a encaminhar
outras pessoas a Cristo, o Salvador. O quadro abaixo apresenta alguns
versículos que devem ser decorados para tal fim:
Versículo
Romanos 3:23
Romanos 6:23
João 3.16
1 João 1:9
1 João 5:13

Mensagem
Todos pecam e precisam de um Salvador.
Os seres humanos merecem a morte, mas Deus
oferece a vida.
Deus providenciou um sacrifício pelos nossos
pecados.
Se confessarmos os nossos pecados, Deus perdoarnos-á.
Podemos ter a certeza da vida eterna.

Se deseja usar estes versículos para conduzir outras pessoas a Cristo
Jesus, aprenda-os de memória. Escreva dentro da capa da sua Bíblia o
número da página onde se encontra o primeiro destes versículos. Ao pé da
página onde aparece este, escreva o número da página do segundo
versículo, e assim sucessivamente. É uma maneira simples e eficaz de usar
a sua própria bíblia no evangelismo pessoal. Está pronto para servir. Ao
encontrar outros versículos que achar úteis no seu testemunho, assinale-os
de maneira semelhante.
3. Depender do Espírito Santo. Por muito conhecimento que tenha das
Sagradas Escrituras, terá que depender do Espírito Santo. Ele dar-lhe-á a
orientação certa e lembrar-lhe-á as palavras e ideias que deve usar ao
testemunhar de Jesus.
É o Espírito Santo quem atrai as pessoas a Deus e as faz arrepender-se
dos seus pecados. Ele sabe bem a condição de cada coração humano. Se
pedir a orientação divina, o Espírito Santo ajudá-lo-á a servir a sua
comunidade por meio do seu testemunho pessoal.
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Para Fazer
1. Sem ver no texto da lição, enumere as três maneiras em que pode
preparar-se para servir a sua comunidade na qualidade de testemunha de
Jesus no evangelismo:
a) __________________________________________________________
b) __________________________________________________________
c) __________________________________________________________
2. Complete as seguintes orações com a(s) palavra(s) que falta(m):
a) Sentirei maior desejo de ler um livro se conhecer pessoalmente o seu
____________________________________________________________
b) A minha relação com Deus não depende de como eu
____________________________________________________________
c) é pela graça de Deus que sou
____________________________________________________________
d) Para conduzir outras pessoas á salvação em Cristo, devo conhecer
____________________________________________________________
e) Receberei ajuda do ___________________________________________
para guiar os meus semelhantes ao Senhor.
COMO SE VINCULAR À COMUNIDADE
Objectivo 2: Identificar maneiras em que pode, por meio da sua vinculação
na comunidade, influenciá-la em nome de Deus.
Há muitas maneiras em que os crentes podem servir e influenciar as suas
comunidades. Sendo crentes, devemos ser bons cidadãos, vizinhos e
amigos. A nossa comunidade deve sentir o efeito salutar da nossa presença
nela.
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Se esperamos influenciar os nossos semelhantes em nome de Deus,
devemos tomar parte nas actividades comunitárias. Mas primeiramente
precisamos de saber quais dessas actividades são boas e dignas e quais irão
prejudicar o nosso testemunho cristão. Como resolver isso?
Em primeiro lugar, deve fazer uma pergunta: “Tal actividade opõe-se
aos ensinamentos cristãos contidos na Bíblia?” Se não, deve fazer outra
pergunta: “Posso testemunhar de Jesus e gostar dessa actividade sem me
prejudicar?” Se assim for, e já orou acerca da sua participação na referida
actividade, sinta-se à vontade a esse respeito.
Se, após tomar parte na referida actividade, descobrir que realmente não
é tão satisfatória como esperava em termos dos critérios acima referidos,
pode abandoná-la e agradecer ao Senhor pela lição aprendida. O Espírito
Santo dar-lhe-á a necessária orientação para tomar decisões como esta.
Há muitas formas em que o crente pode, e deve, vincular-se às
actividades comunitárias e deixar brilhar a luz de Cristo. Pode contribuir
com programas de actividades com adolescentes e diminuir o índice de
delinquência juvenil na sua comunidade.
Pais crentes e outros irmãos na fé devem interessar-se pelas escolas da
sua comunidade, prestando todo o auxílio possível aos professores e
responsáveis. Às vezes podem agir a favor da construção de novos prédios
e bibliotecas académicas e da compra de livros necessários. E até podem
influir para que sejam contratados novos professores crentes.
Outra maneira em que o cidadão crente pode melhorar a sua comunidade
é tornar-se amigo dos líderes municipais, entre os quais a polícia,
professores, médicos e comerciantes. Procure oportunidades de
testemunhar a eles daquilo que Cristo tem feito por si. Veja se consegue
tornar-se conhecido do presidente da câmara, vereadores, etc., pois eles
também precisam do Senhor.
Seria impossível enumerar todas as maneiras em que podemos servir a
nossa comunidade. Se tivermos oportunidade de votar em favor de
candidatos e leis que apoiam e favorecem o melhoramento moral da nossa
cidade, município, estado ou nação, devemos fazê-lo. Se houver colecta de
fundos para a construção de um hospital ou orfanato, o crente responsável
deve contribuir.
Em todas as nossas relações, importa que sejamos bons exemplos
cristãos. Este factor tem relevância especial no mundo do comércio e dos
negócios. A Bíblia diz:
“... mas sê exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé,
na pureza” (1 Timóteo 4:12).

69

Para Fazer
3. Indique as declarações certas:
a) O crente pode tomar parte em qualquer actividade, contanto que ele
testemunhe de Cristo.
b) Se o crente assistir a uma função e descobrir que não é de alto nível
moral, conforme os critérios bíblicos, ele deve abandonar tal actividade.
c) É lícito assistir a qualquer função, contanto que a gente lá não descubra
que é crente.
d) O crente deve ser um cidadão, vizinho e amigo exemplar.
4. Indique as frases que exemplificam o espírito comunitário do crente.
a) O João resolveu não votar nas próximas eleições porque não lhe importa
a identidade dos candidatos eleitos para dirigirem a comunidade.
b) O Tiago ofereceu-se para organizar actividades extracurriculares para
jovens após as suas actividades escolares.
c) A Rute visita os doentes no hospital duas vezes por semana; anima-os
com leituras, escreve cartas por eles e conversa sempre com os pacientes.
d) A Maria não quer assistir as actividades no colégio porque ela não tem a
cultura e formação académica dos professores.
e) O Filipe faz questão de se mostrar amigável aos transeuntes na rua,
cumprimentando o carteiro, o guarda e os vizinhos.
f) O Roberto viu um jovem assaltar um lojista, mas não fez nada, porque
não queria ficar envolvido.
5. Veja se neste mês consegue tornar-se amigo de pelo menos dois líderes
da sua comunidade. Escreva abaixo os nomes das pessoas que tentará
conhecer:
____________________________________________________________
____________________________________________________________
COMO CONTRIBUIR COM AS SUAS HABILIDADES
Objectivo 3: Enumerar maneiras em que as habilidades dos crentes podem
apoiar o seu testemunho na comunidade.
O João é um óptimo construtor, e bem conhecido na sua comunidade. O
presidente da câmara está a solicitar a ajuda de voluntários para a
construção de um parque recreativo no centro da cidade.
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O João é crente, e todos o respeitam pela sua honestidade e dedicação ao
trabalho. Ao saber que o presidente da câmara precisa de voluntários para a
construção do parque, ele prontifica-se a colaborar na direcção do projecto.
Todos ficam muito contentes, pois toda a gente confia no João.
Vejam os importantes aspectos deste caso:
1. O João é um construtor talentoso e de renome.
2. Ele contribui com as suas próprias habilidades em benefício de um
projecto comunitário que dará prazer a muita gente.
Estes factores chamam a atenção da comunidade. Muitos dos cidadãos
não sabem que o João é crente, mas ao colaborarem com ele no projecto
eles irão descobrir esse facto. O João ama Deus, e os princípios de conduta
cristã transparecem na sua vida.
Talvez tenha certas habilidades de que a sua comunidade sente falta.
Está disposto a contribuir com os seus talentos como um acto de serviço
comunitário? Se estiver, será uma bênção para muitas pessoas e terá boas
oportunidades para testemunhar da sua fé em Cristo. O emprego voluntário
das suas habilidades em benefício dos seus semelhantes abrirá muitas
portas para a comunicação do seu testemunho de crente.
As nossas comunidades precisam das nossas habilidades e talentos
pessoais, entre os quais a agricultura, a construção, a enfermagem, o
cuidado de crianças, a higiene, etc. Qual é o seu talento especial? Já pôs as
suas habilidades ao serviço de Deus e da sua comunidade?
“... de graça recebestes, de graça dai” (Mateus 10:8).
Para Fazer
6. Enumere duas maneiras em que pode utilizar o seu talento e habilidades
para testemunhar à sua comunidade.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
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7. Consegue pensar em alguma ocasião em que já se vinculou à sua
comunidade na contribuição voluntária das suas habilidades? Enumere
alguns casos a seguir.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
8. Diga uma maneira em que deseja se vincular mais estreitamente à sua
comunidade:
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

72

