ESTUDO 06 - RELACIONAMENTOS ENTRE IRMÃOS

Seguir a Cristo implica tanto num relacionamento com Ele como também num relacionamento
com os outros discípulos que o Seguem. Com eles temos muito em comum: Um mesmo Senhor,
uma mesma Fé, uma mesma Esperança. Também com eles formamos uma só Família, um só
Corpo, uma só Igreja. Essa realidade nos leva a ter comunhão com nossos irmãos. Neste estudo
estaremos desenvolvendo três temas importantes: A comunhão, o dever de servirmos uns aos
outros e a necessidade de não revidarmos quando alguém erra conosco.
Um Discípulo tem Comunhão uns com os Outros
O termo “comunhão” vem de uma palavra grega, “KOINONIA”, que significa: “A participação de
algo indivisível, que não se pode dividir”. Desta maneira, a partir da nossa conversão, Deus nos
uniu uns aos outros, de maneira que não podemos mais viver em desunião.
Leia Atos 2:42 a 46 e responda: Em que pontos os discípulos da Igreja Primitiva perseveravam
(v. 42)? ________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
E qual era o resultado desta comunhão (v.44,45,47?)____________________________________
_______________________________________________________________________________
Vemos então que a comunhão entre esse grupo de irmãos criava uma preocupação, um cuidado
especial de uns para com os outros. Aqui entre o papel das células que são grupos de
comunhão e de relacionamentos, de amizade, lugar onde você encontra um ombro amigo,
onde você tira suas dúvidas e participa de maneira direta usando seus talentos na obra de
Deus. Pois a igreja primitiva estava todos os dias no Templo e de casa em casa.
Esta comunhão tem como base principal a mandamento de Cristo sobre o amor ao próximo. De
acordo com Mateus 22:36–40, quando perguntaram para Jesus qual é o maior mandamento, o que
Ele respondeu? __________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo são os dois maiores
mandamentos. Na verdade, Jesus resume nestes dois mandamentos toda a lei e os profetas, isto é,
toda a vontade de Deus. Quem ama a Deus não O desobedece, não anda segundo seus próprios
caminhos, nem faz o mal. Quem ama o próximo, fará o que puder pelo seu bem.
Um Discípulo é um Servo
O amor nos leva a estarmos juntos, e esta comunhão deve nos levar a servirmo-nos uns-aosoutros.
Leia Marcos 10.45 e responda: Para que Jesus veio ao mundo? ____________________________
_______________________________________________________________________________
O que é Servir?
Muitas pessoas relacionam o servir a alguma posição humilhante ou ultrajante, que só pertence
aos fracos e aos pobres, que não tem condições de terem independência. Mas segundo Jesus Cristo
este conceito está completamente errado. Servir não tem relação nenhuma com baixeza, mas com
uma missão, uma tarefa, uma incumbência que nos foi dada. Quem conhece esta missão nunca se
sentirá ultrajado por ter que servir.
De acordo com o texto lido acima, de Marcos 10.45, entendemos que servir é tudo o que nós
podemos fazer pelo próximo, para aproximá-lo de Deus. Foi isso que Jesus Cristo veio fazer. Para
Jesus isto significava que tinha que dar a sua vida. Para nós, pode ser através de muitas outras
maneiras.
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A quem devemos Servir (Leia os textos e responda):
1. I Timóteo 5.8 _________________________________________________________________
2. I João 3.17 ___________________________________________________________________
3. Gálatas 6.10 __________________________________________________________________
4. Romanos 12.20________________________________________________________________
Leia Mateus 25: 40 e responda: Quando servimos no próximo, estamos servindo a quem?_______
_______________________________________________________________________________
Isso mesmo. Jesus declara que quando servimos a qualquer pessoa, estamos servindo a Ele
também!!!
Como devemos Servir?
Estamos servindo o nosso próximo quando o ajudamos nas suas necessidades, espirituais,
emocionais e físicas. Pode ser de muitas maneiras. Vejamos:
• Orando por ele, ensinando a Palavra, aconselhando, corrigindo, visitando, estimulando a lutar e
permanecer firme, perdoando e amando-o com o amor de Cristo;
• Ajudando em trabalhos que envolvam esforços físicos, na enfermidade, nas necessidades, com
nossas habilidades físicas;
• Dentro do possível, com ajuda financeira, doações e trabalho, aos que atravessam dificuldades
nesta área;
• De muitas outras maneiras.
Uns Aos Outros
De acordo com os textos abaixo relacionados, o que devemos fazer uns aos outros?
Gálatas 5.13 ____________________________________________________________________
Gálatas 6.2 _____________________________________________________________________
Colossenses 3.13 ________________________________________________________________
Colossenses 3.16 ________________________________________________________________
Tiago 5.16 _____________________________________________________________________
É importante notarmos que estes versos, contendo orientações sobre a necessidade de instruir,
consolar, suportar, visitar, orar, discipular, ajudar, etc, são dirigidos a todos os discípulos, aos
crentes em geral, e não somente para os pastores e líderes. O cuidado com o próximo é tarefa de
todos nós.
Um Discípulo Não Devolve Mal Por Mal
Embora estejamos salvos, não atingimos ainda a perfeição. Podemos cometer erros uns com os
outros. Estes erros, estas falhas, podem gerar, muitas vezes, conflitos indesejáveis, brigas,
ressentimentos e problemas. Temos o problema também de vivermos em um mundo onde nem
todos conhecem a Cristo. Por isso, podemos enfrentar perseguições e problemas. Podemos sofrer
maldades provocadas por alguém. Por isso devemos ter em mente sobre o que fazer quando
alguém falhar conosco ou nos fazer o mal.
O que o Apóstolo Paulo disse que pode acontecer com todos aqueles que querem viver
verdadeiramente como cristão, em II Timóteo 3.12? ____________________________________
_______________________________________________________________________________
Na verdade, é impossível ser um verdadeiro cristão e não enfrentar problemas. Isto se dá porque
nem todos querem viver como Deus quer. Quando revelamos a luz de Cristo, muitos são
abençoados e alcançados, mas muitos não gostam, e passam a nos perseguir (João 3.19-21).
Quem é bem aventurado, segundo Mateus 5.10-12, e porque? ____________________________
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______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Vemos então nestes textos que nem sempre seremos bem recebidos ou bem queridos por causa da
nossa fé. Podem acontecer perseguições, mentiras, difamações e maldades contra os servos de
Deus, por estarem pregando o evangelho. Isto aconteceu tanto a Jesus como também aos profetas.
De acordo com I Pedro 2.21-23, que exemplo nosso Senhor nos deu de como devemos reagir às
perseguições que sofremos (v.23)? __________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Leia Mateus 5: 38 e responda: Qual deve ser a atitude de um discípulo quando alguém lhe bater no
rosto (nos ultrajar ou humilhar)?_____________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Dar a outra face!! Essa é a resposta de Jesus. O significado do texto é que não devemos revidar
com vingança os males cometidos contra nós, mas entregar tudo a Deus, abençoando com o nosso
perdão a vida do ofensor.
Não é esta a mensagem que o mundo prega. Geralmente o ser humano costuma devolver o mal
com o mal. Entendem que tem o direito para causar um dano igual ou maior ao que recebeu, para
se vingarem ou recompensarem um agravo recebido. Procuram fazer justiça por si mesmos.
Infelizmente este espírito de devolver mal por mal é um dos sentimentos mais dominantes no
coração do homem. Encontramos nas pequenas coisas do dia-a-dia, no casamento, na família,
entre amigos, no trabalho, e lamentavelmente, entre os cristãos. As atitudes variam desde
rancores, ressentimentos, ofensas, insultos, gritos, ameaças, desprezo, desejos secretos de
maldição, grosserias, mau humor, antipatia, palavras ferinas, calúnias, ódio, até tirar a vida física
de alguém. Será que você tem agido assim?
A Atitude do Discípulo
Leia Romanos 12:18-21 e responda: O que devemos fazer em relação aos nossos inimigos (v.20 e
21)?___________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Quando depender de nós, o que devemos fazer (v18)? ___________________________________
_______________________________________________________________________________
Se alguém lhe fizer algum mal, quem irá se vingar por você? _____________________________
Devemos entregar tudo a Deus e saber que Ele cuida de nós. Quando devolvemos o mal com o
mal, só estamos piorando as coisas, sem resolver nada.
Como devemos agir nestes casos?
 Orar e interceder por aqueles que nos fazem o mal;
 Devemos perdoar suportar e vigiar para que depois não brote em nosso coração nenhuma
amargura;
ORAÇÃO: Senhor eu peço que me ajude a perdoar, suportar e principalmente a servir meu
irmão, pois quero ser parecido com o Senhor, quero ter um coração de servo e quero ser usado
por Deus para servir minha família, meus irmãos e minha comunidade, quero ser um canal de
benção e não apenas um recebedor de bênçãos, mas quero abençoar servindo com todos os
dons e recursos que o Senhor me deu, me capacite e nunca deixe um perder um coração de
Servo. Em nome de Jesus eu oro.
TAREFAS

Texto para decorar: Marcos 10.45 – SIRVA SEU DISCIPULADOR ESSA SEMANA. Ajude-o a
fazer alguma coisa. Ex: Lave seu carro, limpe a casa, faça as unhas, leve para almoçar, etc.
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Participar de uma célula, se você ainda não encontrou uma peça orientação ao seu discipular, pois
não podemos ser discípulos se não vivemos em comunhão e sem relacionamento.
Que Deus o abençoe e até nosso próximo encontro, no dia _____/_____/_____, às _________ hs.

4

