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Relacionamentos: Projeto de Deus 

Romanos 15.7 
SENTIR 
Um amigo liga dizendo que precisa conversar com você. Vocês decidem ir 
almoçar juntos e, enquanto estão comendo, ele começa a abrir o coração 
sobre uma situação difícil que está passando e na que precisa de ajuda. Na 
tensão do momento, você percebe que um pedacinho de alface ficou no 
dente dele. O que você faz? 
 
APRENDER 
 

Como falamos semana passada, os relacionamentos podem ser bons ou 
ruins. Tudo vai depender do quanto de Cristo que estiver envolvido neles.  
 
Mas o processo de construção dos relacionamentos não será fácil, pois há 
três coisas que estarão sempre envolvidas: o pecado (Tg. 4.1-3); o grau de 
maturidade (1Co. 13.11); e a tentação de querermos que as pessoas 
sejam iguais a nós e colocarmos isso como requisito para nos relacionar 
(Rm. 14.1-3). 
 
Deus, que é triuno e relacional, criou-nos à Sua imagem e semelhança para, 
da mesma forma, nos relacionar uns com os outros. Assim, perguntas sobre 
relacionamentos são, também, perguntas sobre a fé. Se temos fé que Deus 
cuida de nós, seremos libres de nos relacionar com as pessoas com o 
coração aberto; se, em vez disso, sentimos que precisamos nos preservar, 
tomaremos um rumo totalmente diferente.  
 
REFLETIR 
Voltando àquele pedacinho de alface ingrato... Você consegue equilibrar o 
tempo entre suas tarefas e as necessidades das pessoas ou as coisas 
simples acabam atrapalhando as importantes, tirando o seu foco? Por quê? 
 
Se fizesse uma avaliação pessoal sincera, alguma coisa impede você de 
criar relacionamentos verdadeiros e duradouros? Isso pode mudar? O que é 
preciso? 

Uma pessoa que procura amadurecer nos relacionamentos costuma fugir 
dos problemas, evitar os problemas ou encarar de frente os problemas? Por 
quê? 
 
Todos lutamos contra nosso ego, certo? Como podemos nos cuidar para que 
ele não assuma o centro do palco de nosso coração? 
 
O que você acha que Deus espera de nós: que façamos grandes e 
espetaculares coisas ou que desejemos a excelência nos relacionamentos? 
 
Da semana passada para cá, o que mudou nos seus relacionamentos 
familiares, com as pessoas do gcem ou com os seus colegas de trabalho? 
O que você fez de prático para que isso mude? No que você precisa de ajuda 
para poder mudar? 
 
APLICAR 
 

É muito importante aprendermos que no fundamental, que é Cristo, tem de 
haver unidade; no secundário, que são os gostos pessoais, liberdade; e 
sobre todas as coisas reina o amor! Sem esses princípios, todo 
relacionamento irá adoecer. 
 
Que o Senhor nos conduza em Seu amor a termos mais empatia e que 
possamos com determinação alcançar o próximo e nos dedicar 
verdadeiramente a cuidar dele. Que possamos ser amigos presentes em 
todos os momentos e que nossos defeitos sejam redimidos em Cristo, para 
que não atrapalhem a construção do projeto de relacionamento que Deus 
tem para nós. Oremos juntos por estes propósitos, numa só voz e coração. 
 
 

 
CELULÃO 
Atmosfera Especial 

A 1ª. do ano! 
 
Na próxima quinta-feira 20/02 às 20h na CGSede, o Pr. Ronaldo 
Bezerra convoca a todas as células, que se reúnem todos os dias da 
semana para um momento poderoso de oração e adoração.  
 
Mobilize toda a sua célula e não perca este encontro poderoso que 
tem sido um marco na história da nossa Comunidade. 


