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Tema: RELACIONAMENTO, UMA PRÁTICA DO REINO DE DEUS

TEXTO BASE: ECLESIASTES 4:9-12

Introdução:
Estamos sem duvida alguma, vivendo um tempo maravilhoso e poderoso da parte de
Deus em nossas vidas, o que experimentamos e recebemos nesta ultima conferencia,
“CHAMAS NO ALTAR” é algo que podemos declarar que foi SOBRENATURAL, tantas
foram as vidas impactadas e tantos foram e são os testemunhos até hoje de pessoas que
sentiram algo diferente e especial de Deus em suas vidas.
Entendo que realmente o fogo desceu e incendiou nossos corações e um novo tempo
de busca por Deus acendeu em todos nós, com isso creio que uma das áreas de nossas vidas
que irá crescer em abundancia será o nosso RELACIONAMENTO COM DEUS.
O desejo de Deus é que tenhamos uma vida de busca por Ele através da oração, da
leitura da bíblia, da nossa presença nas reuniões de célula e nos cultos aos domingos, nas
convocações de orações, conferencias e tudo que nos leva para mais próximo de Deus.
Algo que vai acontecer é que o nosso relacionamento estará sendo cada vez mais
apurado com Deus, dessa maneira nos revelaremos e conheceremos mais a Deus.
Essa é a consequência, pois quanto mais caminhamos e nos relacionamos com alguém,
passamos a conhecer a sua maneira de pensar, de agir, de falar, os seus gostos, os seus planos
e desejos, enfim o relacionamento nos leva a sermos mais próximos.
Deus não vive sozinho e não quer que ninguém viva sozinho, essa não foi a ideia de
Deus ao criar o homem. A ideia de Deus foi ter RELACIONAMENTO e essa é a pratica do
Reino de Deus.

1ª SEMANA

Vemos no texto de Eclesiastes 4:9-12 que não é bom estar só, pois não foi o propósito
de Deus criar o homem para viver sozinho, mas viver se relacionando uns com os outros, e
isso só trará benefícios para as nossas vidas.
Diz o texto que haverá MELHOR RECOMPENSA DO SEU TRABALHO (versículo
9), isso aponta para as bênçãos que receberemos pelo esforço de nos relacionarmos, de não
nos isolarmos em nosso mundo em nosso EU, de maneira que essa pratica de sermos dois só
nos trará mais para a vontade de Deus.
Muitos são os momentos de dificuldade e lutas que enfrentamos em nossas vidas, em
alguns casos pessoas desanimam e até pensam em desistir, e tudo por algo que tenha
acontecido de ruim. Se neste momento nos ficarmos isolados e sozinhos, não alcançaremos
a ajuda que o RELACIONAMENTO com o corpo de Cristo pode nos dar, veja que SE UM
CAIR, SEU COMPANHEIRO O LEVANTA (vers. 10).
Através dos nossos relacionamentos podemos alcançar o suprir de nossas
necessidades, pois sempre precisamos de algo ou de alguém. Não podemos e nunca
conseguiremos chegar a lugar algum sozinhos dependendo somente de nossas condições e de
nós mesmos, por isso nossas necessidades serão supridas quando nos relacionarmos com o
corpo de Cristo, de maneira que seremos aquecidos em nossos corações e a frieza do
desanimo e da falta de fé não poderá nos alcançar: versículo 11 : “também se dois dormirem
juntos, eles se aquentarão, mas um só, como se aquentará?”
Estaremos protegidos e seguros quando vivermos nos relacionando, pois em qualquer
momento de perigo, de luta, de dificuldade, de necessidade, sabemos que podemos contar
com Deus, com o corpo de Cristo, com alguém que Deus estará colocando ao nosso lado,
mas tudo isso se nos dispusermos a viver da maneira que Deus deseja nos relacionando com
Ele e com uns aos outros, assim com certeza seremos protetores e protegidos, pois “ Se
alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão”(versiculo 12).

 PARA COMPARTILHAR
PERGUNTA: Qual tem sido a sua pratica de relacionamento com Deus e com o corpo de
Cristo?

_________________________________________________________________________

2ª SEMANA
Nossa vida com Deus se manifestará de diversas maneiras e o nosso relacionamento
com Deus também. Quando vivermos uns para com os outros estaremos vivendo essa prática
do Reino de Deus. Desenvolveremos durante este esboço os tipos de relacionamentos que
com certeza estão no centro da vontade de Deus para as nossas vidas.
RELACIONAMENTO COM A FAMILIA
Deus foi o autor da criação da família. Em Gênesis. 2:18 Ele declara que não é bom
que o homem esteja só, por isso Ele cria a mulher, para que não houvesse solidão, mas
houvesse relacionamento.
Nossa família é um presente de Deus para nossas vidas, pois foi Deus quem escolheu
nosso pai e nossa mãe, que nos trouxe ao mundo, foi Deus que nos abençoou com o nosso
cônjuge, e nos presenteou com os filhos e filhas, enfim essa família que você vive hoje, não
importa como ela seja, foi Deus quem lhe deu, e algo que cremos é que Deus é perfeito em
tudo que faz. Mediante isso, devemos orar a Deus pela nossa família, e dar graças por ela.
Precisamos nos relacionar com a nossa família expressando a vida de Deus trazendo o
Reino dos Céus para o nosso convívio familiar, da seguinte maneira:






Tendo paz uns com os outros
Amando uns aos outros
Servindo uns aos outros
Honrando uns aos outros
Perdoando uns aos outros

Precisamos nos relacionar com nossas famílias, de alma, corpo e espírito, tendo toda a
disposição para vivermos o padrão de família que Deus deseja. Isso exige dedicação,
atenção, disposição a ceder e compreender, e prática de estar juntos vivendo momentos que
com certeza serão preparados por Deus.
 PARA COMPARTILHAR
PERGUNTA: - comente como tem sido o seu relacionamento familiar antes e após a sua
conversão a Cristo?
DESAFIO: reúna sua família para um momento de comunhão com Deus e uns com os
outros, orando, lendo a bíblia, comendo juntos, brincando e se divertindo muito em um
momento familiar, peça a Deus e Ele lhe dará estratégia que marcará a vida da sua família.
______________________________________________________________________

3ª SEMANA
RELACIONAMENTO COM OS IRMÃOS EM CRISTO
Deus realmente quer nos ver como uma grande família espiritual. A entregarmos nossas
vidas a Jesus, logo começamos a fazer parte dessa família onde agora somos todos irmãos
em Cristo.
Nessa família precisamos desenvolver um relacionamento que nos leve a conquistar
muitas coisas para o Reino de Deus aqui na terra, isso é tão poderoso que em Atos 2:42-47
vemos a pratica da igreja primitiva, e umas dessas praticas era o relacionamento entre os
irmãos. A igreja buscava com perseverança, dedicação e insistência, juntos, pois entendiam
que era a vontade de Deus.
Veja o que diz o versículo 44 e 47: “ Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo
em comum” “ E a cada dia, o Senhor acrescentava à igreja aqueles que iam sendo
salvos”.
Vemos em nossas igrejas muitas pessoas sendo salvas, ou seja, crendo com o coração e
confessando com a boca o Senhor Jesus. Porém temos percebido muitos não se firmando.
Entendo que um dos caminhos para que isso mude em nosso meio é buscar vivermos um
relacionamento de irmãos em unidade, comunhão, juntos e com tudo em comum.
Essa busca envolverá lutarmos espiritualmente contra todo principado e potestade que se
levanta contra os nossos relacionamentos entre irmãos, pois o inimigo sabe muito bem o
poder que isso tem. Lembramos do Salmo 133:1-3, unidade dos irmãos representa a
liberação da unção de Deus sobre todos e benção sem medidas. Sabendo disso não podemos
permitir nada que possa minar as forças dos nossos relacionamentos, lutar pelas nossas
alianças em Cristo é a palavra de ordem, tudo para defender os nossos relacionamentos e isso
nos faremos da seguinte maneira:





Amando uns aos outros
Perdoando uns aos outros
Ajudando uns aos outros
Suportando uns aos outros

Isso é tão importante para Deus que veja o que Ele diz em sua palavra sobre o nosso
relacionamento com o nosso irmão (ler os textos) I João 3:15 e I João 4:20.
 PARA COMPARTILHAR
PERGUNTA – você tem buscado priorizar uma vida de relacionamento com os irmãos em
Cristo da sua igreja?

DESAFIO AO LIDER: faça duplas em suas células e desafie esses irmãos a buscarem ter um
tempo de relacionamento mais apurado entre si, durante essa semana e faça isso nas semanas
seguintes até todos terem se relacionado uns com os outros, motive eles a comerem juntos,
fazerem um passeio juntos, ir a igreja juntos, enfim vida de irmãos.
__________________________________________________________________________

4ª SEMANA
RELACIONAMENTO COM AS AUTORIDADES ESPIRITUAIS
Deus sempre se relacionou com o seu povo, e isso Ele fez de diversas maneiras e uma
delas foi através dos seus profetas, reis e sacerdotes, homens que Ele chamou para cumprir
os seus propósitos. Não tem sido diferente nos dias de hoje, e, com seu desejo de estabelecer
uma vida de relacionamento com a sua igreja, Deus tem levantado homens para conduzir seu
povo, homens que tem sido usados como Apóstolos, Bispos, Pastores, Discipuladores e
Lideres de Célula.
Romanos 13:1-3 (ler o texto) nos mostra a relação que temos que estabelecer com as nossas
autoridades, recebendo-as como sendo levantas por Deus, dessa forma estamos recebendo o
próprio Deus.
Nossas autoridades espirituais foram estabelecidas com propósito em nossas vidas, de nos
ajudar a nos aproximarmos de Deus, de vivermos a vida que Deus tem para nós, com isso o
relacionamento com nossas autoridades deve ser de maneira que agrade a Deus. Precisamos
não deixar que enganos humanos tomem os pensamentos e o coração e vivamos como
muitos no mundo vivem, em total independência de autoridades, em desonra e insubmissão.
A maneira de termos relacionamento com nossas autoridades segundo a vontade de Deus
só nos levará a sermos tremendamente abençoados, pois viveremos a recompensa do próprio
Deus, e a maneira seria:
 Submissão
 Honra
 Respeito
Tanto no Velho como no Novo Testamento, vemos o povo de Deus dando o devido valor à
palavra dos Homens de Deus, ouvindo e obedecendo, honrando reconhecendo a sua
autoridade, dando o devido valor a tudo que essa autoridade representava. Essa é a vontade
de Deus para os dias de hoje, por isso a importância de um bom relacionamento com nossas
autoridades. Isso é algo que Deus espera de nós, como seu povo.

 PARA COMPARTILHAR
PERGUNTA – você tem vivido um relacionamento de transparência e comunhão com a sua
liderança?
DESAFIO – oriente aos membros de sua célula a buscarem ter um momento com sua
liderança para estabelecer um novo tempo de relacionamento. Estabeleça um tempo de
apascentamentos para que sejam abertos os corações de todos, com o propósito de uma vida
de relacionamento transparente em todas as áreas.

__________________________________________________________________________

5ª SEMANA
RELACIONAMENTO COM AMIGOS
Deus sempre viveu relacionamento de amizade com homens que o buscavam
intensamente e o adoravam servindo com suas vidas para cumprir o seus propósitos. O
próprio Jesus disse: “Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu
senhor; mas chamei-vos amigos, porque tudo quanto ouvi do meu Pai vos dei a conhecer”.
(João 15:15)
Jesus está declarando que o relacionamento de amigo é quando levamos tudo que
somos e temos ao conhecimento do amigo, principalmente aquilo que recebemos do Pai
Celestial. Não quero com isso jamais dizer que você não possa se relacionar com aqueles que
ainda, em nome de Jesus, não conhecem o Pai Celestial. Se você tem amigos que não
conhecem a Jesus, você deve testemunhar do amor de Deus para eles, e ter o objetivo de
levá-los ao conhecimento de Cristo Jesus.
Os verdadeiros amigos estarão em nossas vidas nos ajudando acima de tudo a nos
aproximar de Deus, quando temos amizades que nos afastam da presença do senhor,
precisamos rever essa amizade com certeza. Entenda que é impossível vivermos sem amigos,
por isso precisamos busca-los, conquistá-los e mantê-los, e isso se dará através de uma vida
de relacionamento sincero e verdadeiro.
Muitas vezes o amigo verdadeiro nos conhecerá por que teremos um relacionamento a luz
de Deus e nos ajudará da seguinte maneira:





Fugir da aparência do mal
Dizer sim para Deus e não para o pecado
Crescermos em graça e sabedoria diante de Deus e dos homens
Avançarmos para o alvo sem olharmos para traz

 Falando a verdade sempre em nossas vidas, mesmo que isso vá contra a nossa
vontade, desejos e pensamentos.
 Estará ao nosso lado sempre, mesmo quando estivermos longe saberemos que
podemos contar com este amigo.
 PARA COMPARTILHAR
PERGUNTA – Você tem dificuldades em fazer amizades verdadeiras?
DESAFIO – procure um (a) irmão (ã), para se tornar um amigo em sua vida, de maneira a ser
verdadeiro e transparente com este amigo(a), começando contando coisas pequenas como,
sua cor preferida, sua comida preferida, o lugar de viagem dos seus sonhos, o seu maior
desejo em Deus, seus planos ministeriais, enfim pouco a pouco, Deus irá lhe conduzindo a
aumentar este relacionamento, mas necessário é que comece, troque telefone entre os
membros da célula, e motive que isso seja feito com o maior numero de pessoas possíveis.

CONCLUSÃO:
Deus quer que vivamos nos relacionando intensamente, por isso precisamos por em pratica,
nos relacionando com:






Deus
Nossa família natural
Irmãos em Cristo
Autoridades Espirituais
Amigos

Deus os abençoe, e vivam relacionamentos abençoados.

ESBOÇO PARA SER MINISTRADO DE 06/07/17 À 05/08/17

