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“Agradeço a meu Deus toda vez que me lembro de vocês... por causa da cooperação que vocês têm dado ao
evangelho, desde o primeiro dia até agora.” (Filipenses 1:3-5).
Paulo agradece a Deus pela comunhão com os santos; a koinonia – compartilhando juntos – que ele e os irmãos
da igreja dos filipenses tinham enquanto caminhavam juntos em fé. Tal comunhão no evangelho é incomparável.
Ela é poderosa, pois nasce aos pés da cruz de Jesus Cristo. Através dele, homens de diferentes lugares, tribos e
línguas unem-se como um só corpo.
Podemos ler mais adiante: “Deus é minha testemunha de como tenho saudade de todos vocês, com a profunda
afeição de Cristo Jesus. Esta é a minha oração: que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e
em toda a percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo”
(Filipenses 1:8-10). Paulo tinha prazer na comunhão com os seus irmãos – eles foram verdadeiros e consistentes
desde o primeiro dia que os encontrou. Mantiveram comunicação com ele, o auxiliaram quando esteve sozinho na
prisão e ele foi profundamente grato.
Paulo era grato a Deus por seus amigos que foram fiéis ao longo dos anos. O Santo Espírito tinha unido os seus
corações e eles tornaram-se um em Cristo. Paulo desejava que o seu amor por estes crentes abundasse mais e
mais.
Da mesma forma, hoje, o Senhor quer que os seus filhos tenham comunhão, amem e suportem uns aos outros.
Não apenas para fortalecer a nossa caminhada com ele, mas, também, para que a comunidade bíblica possa ser
um testemunho poderoso para o mundo.
Você se esforça para se engajar em comunhão com os seus irmãos crentes? Eu te encorajo a buscar
oportunidades para se relacionar com o povo de Deus de uma nova forma. Isto não somente te possibilita
compartilhar com o próximo, mas eles também podem enriquecer o seu caminhar com o Salvador – e, juntos,
vocês podem criar um elo forte de fé. O Senhor coroará os seus esforços com esta benção “a fim de que seu
amor abunde mais e mais.”
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