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SÉRIE: A influência dos escolhidos

“A influência dos escolhidos através dos relacionamentos”
Sl. 1:1

INTRODUÇÃO

Desde o início da criação percebemos o interesse de Deus nos relacionamentos (Gn. 1:27). Deus deu ao
homem a capacidade de convivência em sociedade e nos mostrou a importância de glorificarmos a Ele
nos relacionamentos que estabelecemos. Como escolhidos de Deus, nos foi dada uma grande missão que
é a de difundirmos a graça e amor de Cristo Jesus e influenciarmos as pessoas a viverem os propósitos de
Deus para suas vidas.

1. Nós precisamos uns dos outros

Ao longo do caminho nos deparamos com diferentes pessoas e, em algumas situações, podemos perceber
que muitas delas encontram-se perdidas, vivendo grandes tormentos em razão da ausência de Deus em
suas  vidas  (Sl.  14:01).  É  necessário  compreendermos  que,  ainda  que  dediquemos  a  Deus  nossos
conhecimentos e habilidades pessoais, nós precisamos uns dos outros, fomos feitos para vivermos em
união e amor e assim compormos o corpo de Cristo (I Cor. 12:21-22). Todos os dias convivemos com
pessoas que foram vendadas pelo inimigo e não conseguem enxergar o quão preciosas são para Deus e a
Sua obra. Muitas vivem dia após dia executando suas atividades de forma automática sem ainda terem
compreendido o maravilhoso propósito que Deus têm para as suas vidas. (I Pe. 2:9)

2. Influenciando nos ambientes do dia-a-dia

Como cristãos devemos nos atentar a alguns princípios importantes que devem nortear nossa conduta
nos diversos ambientes que estamos inseridos. Seja no casamento, na família, nos negócios, entre amigos,
vizinhos e parentes, devemos praticar a honestidade, fé, lealdade, solidariedade, amor, honra, respeito,
etc.(Sl. 15:1-5). As interações sociais que estabelecemos, além de necessárias, são naturais na vida de toda
pessoa. Atualmente, o mundo nos leva a normalizar situações dentro dos nossos relacionamentos que
contradizem os princípios cristãos, no entanto, como escolhidos de Deus, precisamos romper e sermos
diferentes daqueles que não guardam a palavra do Senhor, influenciando-os a, pela transformação da
nossa mente, viverem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. (Rm. 12:2)

3. Estabelecendo relacionamentos saudáveis

Os nossos relacionamentos precisam ser saudáveis,  para isso,  é necessário que dediquemos ao nosso
próximo o amor fraternal. Em Romanos 12:10 diz: “Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal.
Prefiram dar honra aos outros mais do que a vocês.” Diante de tantas atividades que desenvolvemos
atualmente, uma das formas de demonstrarmos o amor ao próximo é quando lhes dedicamos o nosso
tempo.  O IDE é uma ferramenta muito valorosa,  através do tempo investido nele nós conhecemos e
interagimos com pessoas diferentes, desenvolvemos intimidades, estreitamos os laços com nossos irmãos
e, principalmente, os influenciamos a viverem os propósitos de Deus para suas vidas e a desenvolverem
os princípios que Cristo nos ensinou. (Mt. 28: 19-20)

COMPARTILHAMENTO

Seus relacionamentos te aproximam ou te afastam de Deus? Você tem influenciado as pessoas com as
quais se relaciona ou tem sido influenciado?

CONCLUSÃO

Enoque  foi  um  homem  que  se  relacionou  de  forma  tão  íntima  e  verdadeira  com  Deus  que,
reciprocamente, Deus também andou com ele (Hb. 11:5). Percebemos o quanto os relacionamentos que
estabelecemos exercem influência sobre nós e determinam nosso futuro, diante disso, devemos prezar
por ter ao nosso lado pessoas que desejem o céu, e principalmente, devemos gerar no coração do nosso
próximo esse mesmo desejo, o de contemplarmos o nosso Senhor Jesus Cristo eternamente na nossa
morada celestial. (Fp. 3:20)
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