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SENTIR 
Imagine que você está fazendo dieta para emagrecer. Você já vê 

progressos e tem alcançado algumas metas. Isso merece ser 
comemorado! Então, você vai comer uma bela banana-split.  
Mas, no meio do seu deleite com o sorvete, um amigo aparece e fala: 
“Ué, você não está de dieta?” E aí? Você continua comendo ou para? 
 
APRENDER 
 

Muitos textos no novo Testamento nos ensinam sobre 
relacionamentos. Paulo, em Filipenses 2.1-4, nos ensina que lidar bem 
com as pessoas é sinal de maturidade. Perder a comunhão com os 
irmãos é um péssimo exemplo. É rasgar o coração do corpo de Cristo. 

Pela transformação de caráter que todos os cristãos passaram ao 
nascer de novo, (metanóia) as igrejas precisam ser lugares de 
restauração.  

 
Há passos a seguir para restaurar um relacionamento:  
 

1 - Fale com Deus antes de falar com a pessoa;  
2 - Tome a iniciativa;  
3 - Leve em conta o que o outro sente;  
4 - Confesse sua parte no conflito;  
5 - Ataque o problema, não a pessoa;  
6 - Coopere tanto quanto possível para a restauração;  
7 - Enfatize a reconciliação, não a solução. 
 

Os princípios não mudam a nossa vida. O princípio de fazer uma 
dieta não vai fazer você perder peso, certo? Mas uma ação, a partir da 
confiança na palavra do médico, precisa ser tomada. Da mesma forma, 
é a fé – confiança em Deus - que muda as coisas e a ação proveniente 
dessa fé.   

REFLETIR 
Diante de uma situação a ser resolvida com um amigo ou um 

parente, alguma vez pediu para Deus mostrar que parte do problema foi 
causado por você? Você conseguiria fazer esse pedido? 
 

Já tomou a inciativa de resolver alguma situação ou você prefere 
esperar o outro faça isso? Você acredita que “o tempo cura todas as 
feridas”?  
 

Antes de ir falar com alguma pessoa com quem você tenha um 
conflito: Você imagina a conversa e prepara as respostas ou pede para 
Deus falar ao seu coração o que precisa ser dito e/ou calado? 
 

Qual é o preço da paz? Se o preço for seu orgulho, você está 
disposto a pagá-lo? 
 

Essa restauração nos relacionamentos pode ser aplicada com 
pessoas que não conhecem a Cristo? Que efeito produziria no mundo? 
 

Não podemos deixar de lembrar das palavras do Rick Warren: 
“Quando Deus tem um punhado de novos cristãos que quer libertar, ele 
busca como incubadora a igreja mais carinhosa que puder encontrar. O 
que você está fazendo no plano pessoal para tornar sua igreja local mais 
aconchegante e amorosa?”  
 
APLICAR 
 

Recebemos de Cristo o ministério da reconciliação. Tudo que 
temos no Evangelho e na vida com Deus deriva da reconciliação que 
tivemos com Ele por meio de Jesus Cristo. Essa reconciliação deve ser 
valorizada acima de tudo e de todas as outras coisas, pois o Senhor quer 
que sejamos conhecidos pela unidade.  

Dediquem um tempo de oração para que a unidade do corpo de 
Cristo transforme seus relacionamentos e seja ferramenta para alcançar 
a outras pessoas que ainda não vivem desta forma. 

 
 

DOMINGO – ORAÇÃO ESPECIAL 
 
No próximo domingo 01/03 teremos a Ceia do Senhor. Mas antes dos cultos, no Espaço 
Ágape, teremos a oração por todos os enfermos. Os pastores estarão orando por 
imposição de mãos e ungindo cada pessoa, como orienta a Palavra de Deus. Uma 
hora antes de cada culto. Traga os seus amigos e familiares. 


