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SENTIR 
Os relacionamentos são fundamentais para uma vida saudável. No filme 
“O Náufrago”, o ator Tom Hanks tenta se virar para sobreviver só numa 
ilha. Mas, depois de um tempo, ele começa a perder a cabeça e decide 
fazer de uma bola de vôlei, seu companheiro. E quando perde o “Mr. 
Wilson”, nome que tinha dado à bola, ele se desespera e chora 
desconsoladamente. 
Diante disso, podemos concluir que sozinhos até podemos sobreviver 
fisicamente, mas emocionalmente nós seríamos derrotados. A verdade 
é que nós não somos uma ilha e precisamos uns dos outros. A coisa mais 
importante na vida é se relacionar bem com as pessoas. 
A Comunidade da Graça tem uma história e um legado. O tipo de igreja 
que somos e o tipo de cristianismo que queremos viver está resumido 
em nossa Visão: Uma Igreja Família, vivendo o amor de Cristo, 
alcançando o próximo e formando discípulos. Sabemos de onde viemos, 
quem somos e para onde vamos. É o amor de Cristo que nos faz ser 
Comunidade. 
 
APRENDER 
 
No texto de 1 Tessalonicenses, Paulo fala da missão dele, de 
relacionamentos, discipulado e do cuidado com as pessoas. Ele 
escreveu essa carta para pessoas que se reuniam nas casas, em 
pequenos grupos – os que, conforme iam crescendo, multiplicavam-se e 
iam para outras casas.  
Nas palavras de Paulo podemos ver três atitudes para cultivar bons 
relacionamentos: 

• Expressar amor, saudade e carinho pelas pessoas; 

• Reconhecer que satanás irá se aproveitar de situações para 
destruir os relacionamentos; 

• Quando nossa natureza muda, passamos a encontrar realização 
e satisfação em servir as pessoas e nos relacionar com elas. 

Com certeza, durante toda essa pandemia, nossas células tem feito a 
diferença na vida das pessoas. Por isso, quero desafiar você a expressar 
amor, saudade e carinho pelos que estão agora conectados com vocês 
ou com aqueles de quem sentem falta. O que você gostaria de falar para 
eles? 
 
REFLETIR 
 
Muitas vezes, um motivo tolo pode nos levar a perder um relacionamento. 
Já passou por isso e se arrependeu? Conseguiu recuperar a relação? 
 
Mesmo com as facilidades de comunicação que temos hoje, os 
relacionamentos melhoraram ou pioraram? Há alguma coisa que você 
faria de forma diferente? 
 
O que uma pessoa significa para Deus? O que uma pessoa significava 
para Paulo? O que uma pessoa significa para você e como isso se 
manifesta nos seus relacionamentos? 
 
Alguém marcou sua vida positivamente? Quem e como? 
 
Você tem marcado a vida de alguém? Como? 
 
APLICAR 
 
João, o apóstolo do amor, disse: “Não tenho alegria maior do que ouvir 
que meus filhos estão andando na verdade” (3Jo. 1.4). 
 
A melhor coisa que podemos deixar para alguém nessa vida, é a marca 
do Evangelho impressa no coração dessa pessoa. 
 
 


