
ESTUDO DOS GRUPOS FAMILIARES
TEMA ANUAL:’’E SEREIS MINHAS TESTEMUNHAS’                                       1º TRIMESTRE: TESTEMUNHANDO NO PODER DO ESPÍRITO SANTO 

SÉRIE: TESTEMUNHANDO O EVANGELHO
SEMANA 10: O Evangelho Muda Nossos Re-

lacionamentos.
(Baseado no cap. 8 do livro “Isso Muda Tudo”, Ed. Fiel).
Texto Básico: Gn. 2 e 3.
Recordando Conceitos: no estudo anterior 

nós tratamos de dois principais “ladrões” do nos-
so tempo: a preguiça e o excesso de ocupações. A 
lição que fica desses estudos é que nunca devemos 
nos esquecer que o nosso tempo não nos pertence 
e, portanto, seu desperdício é um pecado grave.

Hoje veremos outra área que é profundamente 
alterada com a chegada do evangelho em nossas 
vidas: nossos relacionamentos. Neste assunto, três 
verdades bíblicas devem ficar bem estabelecidas. 

 Verdade 1: Relacionamentos são mui-
to bons! Foi Deus quem inventou os relaciona-
mentos (Gn. 2.18-22) como um feliz reflexo de 
si mesmo (Gn. 1.26-27). Ele é um ser relacional. 
Pense no relacionamento perfeito e satisfeito en-
tre as três pessoas da Trindade. A necessidade de 
Adão por Eva, não era um defeito, uma carência 
ou um erro, antes, era uma expressão de sua hu-
manidade. Pessoas precisam de pessoas, é assim 
que o mundo de Deus funciona.

 Os relacionamentos são uma corrente 
indissolúvel e imbatível que se encontra ao longa 
de toda a narrativa da história de Deus. Dentro 
de cada um de nós, há um desejo fundamental de 
pertencer a uma comunidade e um medo da so-
lidão. Em sua misericórdia, Deus nos dá pessoas 
para satisfazer esse desejo. Ele nos deu famílias. 
Ele nos deu amigos. Ele nos deu colegas de classe 
e colegas de trabalho. Ele nos deu igrejas.

 Verdade 2: Relacionamentos São Com-
plicados. Relacionamentos foram criados dentro 
do padrão de perfeição de Deus e eram perfeitos 
até o pecado entrar em cena. Quando Adão e Eva 
pecaram, os relacionamentos que funcionavam tão 
perfeitamente no jardim do Éden, repentinamen-
te foram rompidos em três instâncias: com Deus, 
com o próximo (Adão e Eva) e com a criação.

 É importante sabermos que hoje somos 
pecadores lidando com outros pecadores num 
mundo afetado pelo pecado. Assim, ao nos re-
lacionarmos com os outros ocorrem “ruídos de 
comunicação”. O “sinal” não é mais tão perfeito 
como era no Éden e, consequentemente, sur-
ge uma série de problemas. O primeiro deles é 

a idolatria. Nosso coração pecaminoso sempre 
tem a tendência de colocar pessoas num pedestal, 
direcionando nossas ações para longe de Deus. 
Pessoas são importantes, mas elas são incapazes 
de satisfazer os anseios de nossa alma, que só po-
dem ser satisfeitos em Deus. No outro extremo, 
há o perigo do egoísmo, que também é um tipo 
de idolatria: a idolatria de si mesmo. Isso faz com 
que convivamos com as pessoas sempre preocu-
pados em “quanto vamos ganhar” com essa rela-
ção. Isso resulta em egoísmo, arrogância e inveja. 
Convivemos com os outros buscando receber 
sem doar.

 Verdade 3: Relacionamentos tem Um 
Propósito. Diante do estrago causado pelo pe-
cado, o retorno ao modelo de Deus não é fácil. 
É doloroso. Abandonar a idolatria e o egoísmo é 
um processo complicado, mas necessário. Nesse 
ponto precisamos da ação direta do Espírito San-
to em nossas vidas. Mas, a pergunta essencial é: 
qual o objetivo final de nossos relacionamentos? 
A resposta é: “o evangelho transforma nossos rela-
cionamentos para tornar-nos mais parecidos com 
Cristo”. Assim, quando olhamos para Cristo, ve-
mos algumas marcas que devem acompanhar os 
relacionamentos cristãos:

• Sacrifício, 1Co. 13.5
• Paciência, 1Co. 13.4
• Encorajamento, 1 Ts. 5.11
Diante dessas três verdades, caminhemos em 

direção àquele que veio para restaurar e reconci-
liar todas as áreas de nossas vidas, resultando em 
harmonia entre tudo e todos! 

Pense Nisso!

 PERGUNTAS PARA REFLEXÃO:
1) À luz da primeira verdade do estudo, o que 

dizer daqueles que são solitários e, dizem, senti-
rem-se satisfeitos com essa condição? Sugestão, 
leia Pv. 18.1

2) Em 2Co 5.19 lemos que “Deus estava em 
Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo, não 
levando em conta as transgressões dos seres huma-
nos...”. Quais as implicações dessa verdade?

3) Analise sua vida e seus relacionamentos e 
veja qual marca de Cristo você mais precisa de-
senvolver para melhorar sua convivência com os 
demais. 


