MINISTÉRIO KALEO – EBD NACIONAL
O cristão e a solidariedade
Provérbios 11:24-26
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“O que dá ao pobre não terá necessidade, mas o que dele esconde os olhos terá muitas maldições.”
Provérbios 28:27
A desigualdade social

Nesta lição estudaremos a importância da solidariedade na vista cristã. Nestes dias
em que impera o individualismo, aprendemos nas Escrituras que a vida cristã
O Brasil é um pais de grandes
saudável e produtiva tem implicações práticas. Precisamos ver a necessidade do
desigualdades. Os bens, o
próximo e atendê-la. O Cristianismo não pode ser apenas teórico, dos livros.
dinheiro estão nas mãos de
uma minoria. A grande maioria Precisa ser prático, transformador. Quando somos solidários para com o
da população sofre
necessitado, estamos investindo no que agrada a Deus. No tempo certo, esse
necessidades. Poucos têm
investimento terá retorno (Provérbios 19:17).
muito; muitos têm pouco.
O texto de Provérbios 28:27
mostra que o Senhor abençoa
e ajuda o que estende a mao
ao necessitado. No entanto, o
que finge não ver os carentes e
não os ajuda, será alvo de
maldições.

Generosidade
A generosidade leva um
homem a ser continuamente
abençoado, aumentando aquilo
que ele já possui.

Pense nisto:
“Aquilo que gastamos, isso nós
tínhamos. Aquilo que
poupamos, isso perdemos. O
que devemos, isso é o que
temos”.

I – POBRES E NECESSITADOS – QUAL A CAUSA?
A desigualdade social não é um problema peculiar dos nossos dias. Em
Deuteronômio 15:11, encontramos a seguinte afirmação: “Pois nunca deixará de
haver pobres na terra”. E Jesus, referindo-se aos pobres, disse: “Porque os pobres,
sempre os tendes convosco” (Mateus 26:11). Tais afirmações devem ser vistas
como um reconhecimento de que problemas sociais vão existir. Por mais que haja
esforços, as dificuldades não serão integralmente solucionadas. Será que é
possível encontrar razões que explique a pobreza?
a) A desobediência às leis de Deus (Deuteronômio 28:37-44). Há casos em que
as dificuldades econômicas têm relação com o abandono da Palavra do Senhor. A
história de Israel no Antigo Testamento mostra que a quebra das leis, a
desobediência a Deus resultou na infertilidade da terra, trazendo aumento da
pobreza, e a opressão dos necessitados. Por isso Deus enviou à Babilônia, a fim
de que a terra pudesse descansar (Levítico 25, II Crônicas 23:20-21).
b) Preguiça. Há pessoas que não foram ensinadas a trabalhar e nem se esforçam
em aprender. Tornam-se preguiçosas, passam a viver na dependência dos outros.
Há trabalho, mas não querem. “Não ames o sono para que não empobreças; abres
os olhos, e te fartarás de pão” (Provérbios 20:13 e Provérbios 10:4).

c) Opressores. Muita pobreza tem origem na ganância e desonestidade de
pessoas com melhores condições sociais que não se importam em oprimir e
explorar o próximo. Deus condena a opressão social. Os profetas condenaram
Pacto de Lausanne
governantes e homens perversos que oprimiram o povo, tomando o pouco que
lhes restava (Isaias 3:13-15; 10:1-4; Amos 2:6-7; 4:1-5; 11-12; 8:4-10). “O que
Lausanne, na Suíça, é o lugar
em que ocorreu um Congresso oprime ao pobre incita aquele que o criou, mas a este honra o que se compadece
Internacional, em 1974, onde
do necessitado” (Provérbios 14:31). Tiago critica duramente os ricos opressores
líderes cristãos de 150 países
(Tiago 5:1-6).
compareceram. La foi redigido
o Pacto de Lausanne. De lá
veio a expressão “O evangelho
todo para o homem todo”,
dando ênfase à missão integral
da igreja.

II – O CRISTÃO E A SOLIDARIEDADE
Como pode a Igreja do Senhor atuar eficazmente para ajudar a mudar a triste
realidade social em que muitas vezes encontra-se inserida?
a) “Terceiro setor”. Essa expressão é usada para fazer referência a determinadas
entidades que atuam no país sem finalidade lucrativa (como nosso PSK – Projeto
Social Kaleo). Uma das caraterísticas do chamado “terceiro setor” é o que contam
com mão de obra voluntário e têm como alvo ajudar pessoas carentes, objetivando
oferecer uma boa qualidade de vida.
b) Devo ajudar ao pobre para ser salvo ou por que sou salvo? Veja Tiago 2:1416. Salvação é resultado do grande amor de Deus “pela graça sois salvos por meio
da fé”, Efésios 2:8). O salvo deve estender as mãos para ajudar os necessitados;

não pode ignorá-los. “Fé sem obras é morta” (Tiago 2:17). As boas obras são
evidências da salvação efetuada em nós, Lucas 19:1-10.

Generosidade e
espiritualidade
A generosidade é uma medida
do homem, um indicador de
sua espiritualidade essencial.
Aquele que é liberal será
abençoado; é alguém cujo
coração está sempre
abençoando outros. Essa
pessoa será profundamente
abençoada.

c) Como ajudar? É necessário estabelecer critérios. Cuidado com os malintencionados. É comum em nossa sociedade contemporânea, com tantas
desigualdades sociais, encontrarmos pessoas menos favorecidas e que
necessitam de quem lhes estenda a mão. Todavia, devemos ter cuidado com os
preguiçosos e os aproveitadores, pois eles são especialistas em inventar
desculpas (Provérbios 15:19; 26-16).
III – A IGREJA E A SOLIDARIEDADE
Quando uma igreja não conhece ou se esquece da sua missão, ela deixa de
cumprir o propósito pelo qual foi instituída. Jesus foi solidário.

Solidariedade no primeiro
século
Veja o que aconteceu na Igreja
primitiva. Os helenistas
estavam murmurando porque
os hebreus estavam
esquecendo das viúvas deles
na distribuição diária de
alimentos. Viu-se a
necessidade de ter pessoas
que cuidassem desse
ministério. Chegaram à
conclusão de que era uma
tarefa para homens cheios do
Espírito Santo (Atos 2:1-7).
Precisamos, hoje, também de
pessoas cheias do Espírito
Santo para abraçarem o
ministério diaconal e também
disposta a participar de ONG’s,
como o PSK, por exemplo.
Você já teve a oportunidade de
visitar um asilo? Um orfanato?
Já fez visita em um hospital?
Já pensou em fazer uma
criança sorrir no Natal? Ainda
há tempo! Isso é solidariedade.
Jesus exerceu seu ministério
entre os necessitados. “Meu C
trabalho é fazer a vontade do
meu pai.

a) Evangelho Integral. A Igreja precisa estar consciente de que ela é a extensão
do braço de Jesus para alcançar o homem, “morto em delitos e pecado” (Efésios
2:1). Nossa missão é alcançar o homem na sua totalidade (espiritual e
socialmente). Isso é MISSÃO INTEGRAL.
b) Através da Diaconia – “Servir”. A capacitação dos membros para a ação
social é de grande relevância para que uma igreja seja bem-sucedida no trabalho
diaconal. Para tal deve haver conscientização e treinamento na instituição dos
diáconos.
•

Associações ou ONGs (Organizações Não Governamentais). O Ministério
Kaleo fundou o PSK (Projeto Social Kaleo), que exerce um trabalho social
e vem se estruturando para expandir sua atuação em todas as Igreja do
Ministério Kaleo no Brasil.

•

“Visão gera missão”. Não nos esqueçamos de que somos cristãos,
precisamos ser conscientes da nossa missão, pois a recompensa pelo
nosso árduo e fiel trabalho é mais trabalho! “Muito bem, servo bom e fiel;
fostes fiel no pouco, sobre o muito te colocarei; entra para o gozo do teu
Senhor” (Mateus 25:21)
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No caminho da justiça
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Quem ajuda ao pobre não viverá em
necessidade
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