ESTUDO 29
LUGAR DE RELACIONAMENTOS
TEXTO: Atos 2:44-47
INTRODUÇÃO
• Começamos, na semana passada, uma nova série muito especial!
• Nela vamos falar sobre a essência da Igreja em Células. Vamos aprender os valores
fundamentais de uma célula, conheceremos as bases bíblicas do viver igreja e seremos
renovados de maneira poderosa por Deus.
• Nos reunimos em nossa célula semanalmente, mas corremos o risco de entrar no piloto
automático.
• Espero que seja renovador, tanto para você̂, líder da célula, quanto para seus membros
e visitantes!
• Aproveite ao máximo os estudos.
• Pare por uns instantes e ore pelas pessoas da sua célula. Ore pela sua reunião dessa
semana. Deus abençoe muito sua vida e sua liderança!
COMUNIDADE APLICADA
• Na semana anterior, aprendemos o conceito de comunidade, vimos biblicamente que
todo cristão faz parte de uma comunidade aberta e dinâmica e que essa comunidade
espelha a natureza do próprio Deus.
• Conhecemos a Igreja de Duas Asas e fomos desafiados a nos envolver em cada uma
dessas asas, vivendo uma experiência completa da comunidade proposta por Jesus no
Novo Testamento.
• Hoje, vamos aprender como essa noção bíblica de comunidade deve ser aplicada ao
nosso dia a dia, descobrindo a qualidade dos relacionamentos que Deus nos desafia a
viver em nossa Igreja em Células.
• Vamos elevar o nível dos nossos relacionamentos! Você̂ está preparado para ver o que
a bíblia diz sobre essa comunidade de relacionamentos?
1. RELACIONAMENTOS QUE VENCEM O INDIVIDUALISMO
• A bíblia afirma que Deus é amor (1 João 4:8).
• Tim Keller, citando os estudos de Agostinho, afirma que: “Se Deus fosse unipessoal,
não haveria amor até́ ele ter criado alguém. Portanto, o amor na verdade não seria
intrínseco a Deus. Mas, se temos um Deus que é tripessoal e, portanto, está em uma
comunidade amorosa de relacionamentos desde o início, então o amor está́ na base de
tudo, e é a razão de acharmos que o amor é tão importante e porque relacionamentos
são mais vitais do que qualquer outra coisa. Dizer que Deus é amoroso, isso é uma
coisa. Mas dizer que Deus é amor em sua essência, isso é outra coisa”.
• Quando Deus criou todas as coisas em Genesis 1, os versos bíblicos indicam a atuação
divina da seguinte forma: “Disse Deus: Haja”. Dessa forma Deus criou os céus, as
estrelas, a terra, a vegetação, os mares e os animais. Entretanto, ao criar o ser humano,
a expressão muda: Então disse Deus: “Façamos o homem à nossa imagem, conforme
a nossa semelhança. (…) Criou Deus o homem à sua imagem, à imagem de Deus o
criou; homem e mulher os criou. Deus os abençoou, e lhes disse: “Sejam férteis e
multipliquem-se (…). Genesis 1:26-28.
• Na criação do homem e da mulher, vemos a atuação da Trindade (Pai, Filho e Espírito
Santo), agindo conjuntamente.
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A maneira como o ser humano foi criado, revela que somos seres relacionais, porque
fomos feitos à imagem de um Deus relacional.
As pessoas não foram criadas para viver isoladamente, ou buscar o individualismo.
Vivendo de maneira egoísta e individualista vamos contra nossa natureza e
negligenciamos nossas necessidades mais profundas.
O próprio Deus, ao ver Adão com os animais no jardim do Edén, afirmou que não era
bom ao homem estar só́ . Fomos criados por Deus para mútua correspondência, para
relacionamentos.
Muitas pessoas justificam seu isolamento e individualismo dizendo: “eu sou assim,
mesmo” ou “não tenho tempo pra relacionamentos”.
Mas precisamos lembrar que nossos pensamentos e nosso jeito de ser não podem ser
governados pela cultura que nos cerca e sim pela palavra de Deus. Assim como Deus
é uma comunidade, nos fomos criados para comunidade.
O sonho de Deus é que estejamos ligados a uma comunidade de relacionamentos
saudáveis, que se multiplicam e geram frutos.
Somos herdeiros da natureza divina: uma comunidade de relacionamentos de amor,
respeito e mutualidade que cresce e se multiplica!

2. RELACIONAMENTOS QUE ME LEVAM A OLHAR O BEM DA COMUNIDADE
• Entendemos que Deus é trino (três pessoas em uma só́ ) e vimos que os seres humanos
foram criados pela mesma essência comunitária.
• Ao olharmos para as escrituras, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, vemos
que Deus chamou seu povo para viver em comunidade. Assim como a trindade
transborda amor e trabalha para o bem de todos ao redor, o povo de Deus é desafiado
a expressar esse tipo de comunidade.
• Deus chamou Abraão para sair da sua terra para iniciar um novo povo (Gênesis 12:1),
onde Deus iria restaurar suas leis e seu modo de vida.
• Deus prometeu que abençoaria Abraão e por meio dele, todos ao redor seriam
abençoados (Gênesis 12:3).
• Da mesma maneira, Deus nos chama a sair da nossa cultura e zona de conforto para
formar um povo que obedece a sua palavra e vive de maneira diferente do mundo ao
redor.
• Um povo que é abençoado e que não vive só́ para si, mas se importa em transbordar a
presença e as bençãos de Deus para as pessoas que o cercam.
• Em todo o Antigo Testamento, o povo Hebreu seguia a instrução de Deus de ajudar os
estrangeiros e os necessitados (Levítico 19:9-10; 23:22; Deuteronomio 10:18-19; 27:19),
eram também um povo extremamente hospitaleiro (Jó 31:32; Isaías 58:6-7). Além disso,
tinham que cuidar uns dos outros, tratando as pessoas da comunidade como os de sua
própria casa (Deuteronomio 23:19; Neemias 5:7-11; Levítico 25: 39,40).
• No Novo Testamento, a mesma linha se mantém de forma que a comunidade de cristãos
do primeiro século tinha a simpatia dos não crentes (Atos 2:44-47), pois ajudavam-se
mutuamente e também ajudavam as pessoas ao redor. Em Romanos 12, Paulo dá
várias instruções de como os cristãos deviam intencionalmente trabalhar para gerar
essa comunidade de relacionamentos de cuidado mútuo em Romanos 12:4-15.
• Perceba como este texto é claro ao nos ensinar um estilo de vida radicalmente contrário
ao egoísmo e ao individualismo. O bem da comunidade é promovido, porque, ao invés
de cada um viver focado em si próprio, tentando se agradar, cada um olha como pode
servir e cuidar das outras pessoas.
• A mesma orientação é válida para nós hoje. Nossa célula é parte do Corpo Vivo de
Cristo e, como tal, uma amostra onde esses valores do serviço, hospitalidade, amor,
perdão, ajuda mútua e paciência, devem ser praticados.
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O povo de Deus hoje é chamado a refletir a presença do seu Senhor na maneira de
viver, tendo a simpatia do mundo ao redor e diariamente acrescentando aqueles que
forem sendo salvos.

CONCLUSÃO
• Nosso estudo hoje está́ repleto de princípios e referências bíblicas capazes de
revolucionar a qualidade das nossas células que não são meras reuniões, mas sim
partes do Corpo Vivo de Cristo.
• Se sua célula tem se limitado a apenas uma reunião semanal, vocês estão perdendo o
melhor que Deus preparou para vocês viverem, em termos de comunidade e
relacionamentos.

