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RELACIONAMENTOS

“Relacionamento Cristão”
At. 2.46

“E, perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com

alegria e singeleza de coração” At 2.46

INTRODUÇÃO

A igreja nasceu no coração de Deus (Ef 3.9,10) e foi edificada em Jesus Cristo, o filho de Deus, para

fazer de todos que quiserem um só corpo (Rm 12.4,5). A igreja foi criada com propósitos e, um deles,

foi para que o povo de Deus convivesse em amor, em justiça, em fé, em compaixão e em unidade. E

isso seria o distintivo especial que mostraria ao mundo o amor de Deus que enviou seu filho para nos

salvar e que nós somos os seus discípulos e embaixadores aqui na terra. (Jo 17.21)

É bom e suave viver em união

A  Bíblia  nos  fala,  no  Sl  133,  do  prazer  que  podemos  desfrutar  quando  temos  relacionamentos

fortalecidos  pela  nossa  união,  pois,  somos  agraciados  com  unção,  com  benção  e  com  vida  para

sempre. Quando a Palavra de Deus fala “viviam em união”, se trata de algo contínuo, não apenas de

um aperto de mão ou uma conversa formal no final do culto, mas de um relacionamento próximo

permeado pela lealdade, pelo amor, pela sinceridade… Infelizmente, vivemos hoje dias de esfriamento

nas relações humanas, pois cada um se preocupa com seus próprios interesses e, cada vez mais, se

afastam  e,  cada  vez  menos,  têm tempo  para  o  outro.  Lamentavelmente,  esse  estilo  de  vida  tem

afetado, também, os relacionamentos dentro da igreja. Precisamos voltar aos princípios da palavra de

Deus,  amar  uns  aos  outros,  amar  e  considerar  nossos  pastores  e  líderes,  nos  preocupar

verdadeiramente com os que chamamos de “irmão”, voltar ao amor da igreja primitiva.

APLICAÇÃO DA PALAVRA E MOMENTO DE COMPARTILHAMENTO

Quais as qualidades que devemos ter para desfrutarmos de bons relacionamentos com nossos irmãos

em Cristo? (Considere o texto Fp 2.1-5)

CONCLUSÃO

Por que devemos viver em união? “Porque somos redimidos por um sangue; somos participantes da

mesma vida, alimentando-nos do mesmo pão celestial, estamos unidos pela mesma cabeça vivente,

buscamos  os  mesmos  fins,  amamos  ao  mesmo  Pai,  somos  herdeiros  das  mesmas  promessas  e

habitaremos juntos para sempre no mesmo céu”. (Spurgeon)
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