ESFORÇOS HUMANOS PARA MANTER A UNIDADE
Youtube: https://youtu.be/uvCmWQOJyfw

Yahuchanan Gimel (3 João)
10, 11 – “Por isso, se eu for,
trarei à memória as obras
que ele faz, proferindo
contra
nós
palavras
maliciosas; e, não contente
com isto, não recebe os
irmãos, e impede os que
querem recebê-los, e os
lança fora da comunidade.
11 Amado, não sigas o mal,
mas o bem. Quem faz o
bem é de UL; mas quem faz
o mal não tem visto a UL”
Atos dos emissários 14:23 – “E, havendo-lhes, por comum consentimento,
eleito anciãos em cada comunidade, orando com jejuns, os
encomendaram a YAhuh em quem haviam crido”
Filipenses 1:1 – “Shaul e Timóteo, servos de Yahushua Há Mashiach, a
todos os santos em YAhuh, que estão em Filipos, com os anciãos”
Kefa Alef (1 Pedro) 5:1-2 – “Aos anciãos, que estão entre vós, admoesto
eu, que sou também ancião com eles, e testemunha das aflições do
Mashiach, e participante da glória que se há de revelar: 2 Apascentai o
Yashuru de YAhuh, que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força,
mas voluntariamente; nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto”

O

objetivo deste estudo e fazer com que todo servo verdadeiro
perceba que a união verdadeira só vem de praticarmos exatamente o que
as Escrituras ensinam, e que nem um outro tipo de união é do gosto do
Eterno.

Algumas vezes, pessoas bem-intencionadas estão tão preocupadas
em manter a unidade que usarão qualquer método incluindo os meios que
o Eterno nunca aprovou para preservar uma união superficial nas
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comunidades. Considere alguns exemplos de esforços humanos que YAhuh
não aprova.

Unidade por legislação humana
Muitas

congregações impõem regras para manter a unidade na
congregação. Convenções, congressos e conferências são usados
frequentemente como meios de estabelecer e manter normas de doutrina
e prática, tentando assim criar e manter a unidade entre as congregações.
A Bíblia nunca autoriza tais métodos humanos.

Unidade por estrutura de organização humana
Muitos

grupos religiosos procuram manter a unidade criando
hierarquias de autoridade denominacional. Grupos de congregações que
têm "sedes" ou outros laços estão seguindo o esquema humano. Na aliança
regenerada nunca há nem sinal de uma comunidade supervisionando
outra. Cada comunidade era totalmente independente e responsável
diante de sua cabeça, que é Há Mashiach. O Eterno nunca ordenou papas,
bispos, presidentes ou quem quer que seja para supervisionar múltiplas
congregações, ou mesmo a comunidade local. Os únicos supervisores
humanos aprovados por YAhuh são os anciãos/emissários que cuidam da
alimentação espiritual do povo de YAhuh.

Unidade por meio de placas de congregações
Ainda que a Palavra não use um único nome especial para descrever
os ajuntamentos do povo chamado por YAhuh, muitas pessoas tentam
manter ligações entre grupos por meio de placas (nomes denominacionais).
Estas pessoas pensam que todas as congregações que seguem Yahushua
deverão usar o mesmo "nome" para que possam ser imediatamente
identificadas como fiéis. Como resultado desta mentalidade, algumas
congregações adotaram nomes que ressaltam algum ponto doutrinário
especial (Batista, Pentecostal, Presbiteriana, Adventista do Sétimo Dia,
Testemunhas de Jeová, Igreja de Deus 7 dia, etc.). Outros usam nomes que
honram pessoas respeitadas como fundadores das respectivas
denominações (Luterana, Wesleyana, etc.). Algumas vezes, o nome por si
pode ser bom. Pode ser uma descrição simples do fato de que o grupo
designado busca servir ao Eterno (igreja de Deus, igreja de Cristo, etc.).
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Precisamos lembrar que elas não são marcas registradas que identifiquem
os verdadeiros servos de YAhuh.

Unidade pelo método de Diótrefes
Um

dos mais velhos métodos humanos de manter "unidade" foi
praticado por um homem chamado Diótrefes. Este homem queria um lugar
de primazia entre seus irmãos, e decidiu-se a expelir da congregação quem
quer que não o seguisse. Ele se via como "dono da congregação" e usou
várias acusações falsas e palavras maliciosas para afastar e manter fora
aqueles que estavam pregando a verdade. Ele não permitia nem mesmo
que a congregação recebesse coisas escritas por servos fiéis do Eterno! Seus
esforços para proteger seu próprio partido eram prejudiciais à causa de
Yahushua (reunir as ovelhas perdidas da casa de Yashuru). Yahuchanam
(João) não se intimidou com tal carnalidade. Ele escreveu sobre este
arrogante servo de Satanás: leia 3João 10-11.

A Base da unidade que agrada ao Eterno
Conquanto

os métodos humanos para manter a unidade possam
parecer práticos e eficientes, os verdadeiros servos de YAhuh procurarão
manter a unidade do modo que ele nos ensina nas Escrituras. Consideremos
alguns textos importantes que nos auxiliarão a entender o que YAhuh quer
que façamos:
Yahuchanam (João) 17:17-23 – “Santifica-os na tua verdade; a tua palavra
é a verdade. 18 Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os
enviei ao mundo. 19 E por eles me santifico a mim mesmo, para que
também eles sejam santificados na verdade. 20 E não rogo somente por
estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim;
21 Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti; que
também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me
enviaste. 22 E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam
um, como nós somos um. 23 Eu neles, e tu em mim, para que eles sejam
perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a
mim, e que os tens amado a eles como me tens amado a mim”. A oração
de Yahushua mostra a base da unidade que agrada ao Eterno. União com o
Eterno requer santificação do pecado do mundo (João 17:17-19). É irônico,
mas importante, entender que a unidade requer divisão! Se quisermos
3

estar unidos com o Eterno e seus servos, precisamos não manter comunhão
com Satanás e seus servos. Santificação e harmonia vêm pela palavra do
Eterno (João 17:17, 20-21). Nossa unidade tem que ser modelada pelo
exemplo divino. O Pai e Seu Mashiach são pessoas distintas, mas
concordam em tudo o que dizem e fazem. Os discípulos, portanto, buscam
desenvolver a sua mente com o exemplo de YAhushua através do estudo
da palavra para que possam aprender a pensar como o Eterno pensa (1
Coríntios 2:9-16 – “Mas, como está escrito: As coisas que o olho não viu, e
o ouvido não ouviu, E não subiram ao coração do homem, São as que
YAhuh preparou para os que o amam. 10 Mas YAhuh no-las revelou pelo
seu espírito; porque o espírito penetra todas as coisas, ainda as
profundezas de YAhuh. 11 Porque, qual dos homens sabe as coisas do
homem, senão a mente do homem, que nele está? Assim também
ninguém sabe as coisas de YAhuh, senão o espírito de YAhuh. 12 Mas nós
não recebemos o espírito do mundo, mas o espírito que provém de YAhuh,
para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por
YAhuh. 13 As quais também falamos, não com palavras de sabedoria
humana, mas com as que o espírito de santidade ensina, comparando as
coisas espirituais com as espirituais. 14 Ora, o homem natural não
compreende as coisas do espírito de YAhuh, porque lhe parecem loucura;
e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. 15 Mas
o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. 16
Porque, quem conheceu a mente de YAhuh, para que possa instruí-lo? Mas
nós temos que ter a mente de Yahushua, nosso modelo”). A relação
amorosa entre os servos de YAhuh serve como evidência para o mundo que
Yahushua foi enviado ao mundo a mando do Pai (João 17:21-23).
1 Coríntios 1:10 – “Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso exemplo,
Yahushua Há Mashiach, que digais todos uma mesma coisa, e que não
haja entre vós dissensões; antes sejais unidos em um mesmo pensamento
e em um mesmo parecer”; 2Coríntios 13:11 – “Quanto ao mais, irmãos,
regozijai-vos, sede perfeitos, sede consolados, sede de um mesmo parecer,
vivei em paz; e o UL de amor e de paz será convosco”. O apelo de Shaul
(Paulo) mostra que a palavra revelada é a base de nossa unidade. Nossa
união é baseada na Palavra de Yahuh e no exemplo do filho do homem
Yahushua Há Mashiach. Quando seguimos cuidadosamente sua autoridade
(a da Palavra) em tudo o que fazemos, evitamos as divisões que vêm das
opiniões, doutrinas e esquemas humanos (Colossenses 3:17 – “E, quanto
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fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome de Yahushua,
dando agradecendo em seu nome a YAhuh UL”). Os servos devem falar a
mesma coisa. Isto não justifica meios artificiais para impor uniformidade no
ensino das congregações, mas, antes, nos desafia a buscar entender e
ensinar exclusivamente a doutrina da Palavra, que recebemos pelo
entendimento que o espírito nos dá (1 Coríntios, 4:6 – “E eu, irmãos,
apliquei estas coisas, por semelhança, a mim e a Apolo, por amor de vós;
para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito, não vos
ensoberbecendo a favor de um contra outro”; Yahuchanam Bet (2 João) 9
– “Todo aquele que prevarica, e não persevera na doutrina da Palavra,
não tem a UL. Quem persevera na doutrina da Palavra, esse tem tanto ao
Pai como ao Mashiach”. Os servos verdadeiros terão a "mesma disposição
mental". Enquanto opiniões humanas criam contendas e divisões, a
vontade perfeita de YAhuh incentiva completa harmonia entre os irmãos.
Em busca deste "mesmo parecer", precisamos ser bastante humildes para
abandonar as opiniões e tradições humanas, para assim ensinar e praticar
somente o que é autorizado na Palavra de YAhuh de Bereshit (Gênesis) a
Revelação/Apocalipse.
Yaakov (Tiago) 3:17-18 – “Mas a sabedoria que do alto vem é,
primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de
misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade, e sem hipocrisia. 18 Ora,
o fruto da justiça semeia-se na paz, para os que exercitam a paz”.

O comentário de Yaakov (Tiago) nos recorda as prioridades corretas
que devemos buscar. A sabedoria divina "...é, primeiramente pura; depois,
pacífica...". (Leia Devarim (Deuteronômio) 4:5,6 – “Vedes aqui vos tenho
ensinado estatutos e juízos, como me mandou YAhuh meu UL; para que
assim façais no meio da terra a qual ides a herdar. 6 Guardai-os pois, e
cumpri-os, porque isso será a vossa sabedoria e o vosso entendimento
perante os olhos dos povos, que ouvirão todos estes estatutos, e dirão:
Este grande povo é nação sábia e entendida”; que nos fala o que é a
sabedoria que do alto vem) Cometemos um erro terrível quando
invertemos esta ordem. Algumas pessoas estão tão decididas a manter a
paz que se esquecem da necessidade de defender a doutrina pura.
Frequentemente até ridicularizam aqueles que insistem no estudo
cuidadoso e aplicação do ensino das escrituras, declarando que estão mais
preocupados com o amor e a unidade. Mas o amor real obedece aos
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mandamentos de YAhuh e a unidade real é baseada na concordância com
suas palavras. Quando somos fiéis a YAhuh, estamos seguros na comunhão
com ele e com seus verdadeiros seguidores. Devemos incentivar a paz,
porém não ao preço da verdade. Se formos forçados a escolher entre a
pureza da doutrina e a paz com nossos irmãos, precisamos pôr o Eterno em
primeiro lugar. É muito melhor estar próximo do Eterno e longe dos homens
do que estar perto dos homens e longe do Eterno. A unidade que o Eterno
quer está entre Ele e Seus servos obedientes Yahuchanam (João) 14:23-24
– “Yahushua respondeu, e disse-lhe: Se alguém me ama, guardará a
minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele
morada. 24 Quem não me ama não guarda as minhas palavras; ora, a
palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me comissionou”) e, em
consequência, entre os irmãos que serve ao mesmo Eterno YAhuh.

O Desafio na aplicação
A unidade artificial é fácil. Os homens são muito capazes de esconder
diferenças reais e criar alianças ímpias, como o faziam os fariseus e os
herodianos quando se uniam contra seu adversário comum, Yahushua. Mas
a unidade real requer trabalho duro. Exige estudo diligente, humildade
genuína, amor pelos irmãos e, acima de tudo, um amor intransigente pelo
Eterno e Sua Palavra. Que YAhuh nos ajude a desenvolver a mente de
Yahushua, para servirmos juntos.
Sérgio Tagliavini Júnior
<<<<<<>>>>>>
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