Mensagem pregada pelo Pastor Guilherme de Amorim Ávilla Gimenez na Igreja
Batista Betel, em 19 de fevereiro de 2017, às 18:00.
SÉRIE: NÓS
TEMA: ESTABELECENDO LIMITES SAUDÁVEIS
TEXTO: Atos 15.36-41
“Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: Voltemos, agora, para visitar
os irmãos por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor,
para ver como passam. E Barnabé queria levar também a João, chamado
Marcos. Mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara desde
a Panfília, não os acompanhando no trabalho. Houve entre eles tal
desavença, que vieram a separar-se. Então, Barnabé, levando consigo a
Marcos, navegou para Chipre. Mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu
encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. E passou pela Síria e
Cilícia, confirmando as igrejas.”
‒ Você conhece alguém que já se machucou no contexto de igreja?
“Nós somos o único exército no qual um soldado mata seu
companheiro”. (Dito popular)
E quando os membros do corpo...
- Machucam um ao outro;
- Não trabalham em conjunto e em unidade;
- Tornam-se verdadeiros inimigos em nome de preferências, estilos e visão de
mundo.
“Houve entre eles tal desavença, que vieram a separar-se”. (Atos 15.39)
Contexto:
‒ Segunda viagem missionária;
‒ Apóstolos – homens maduros e cheios do Espírito Santo;
‒ Uma grande obra sendo realizada em nome de Deus;
‒ A palavra “desavença” utilizada no verso é tradução de παροξυσμος
(paroxusmos), cuja tradução é “incitação, irritação, discussão forte.”
‒ Qual foi a decisão diante de tamanha desavença? O que eles fizeram quando
perceberam que estavam diante de uma situação tão grave? Estabeleceram
um limite.
“Vieram a separar-se. Então, Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou
para Chipre. Mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos
irmãos à graça do Senhor. E passou pela Síria e Cilícia, confirmando as
igrejas”. (Atos 15.39b-41)
‒ Em um primeiro momento, parece ser até pouco cristã a atitude de Barnabé e
Paulo. Mas, reconhecendo seus limites, eles tomaram uma decisão que honraria
mais o nome de Deus do que se ficassem discutindo, brigando e nutrindo
desavenças.

Algo parecido já havia acontecido no contexto bíblico na experiência de Ló e
Abraão:
“Então Abrão disse a Ló: ‘Não haja desavença entre mim e você, ou entre os
seus pastores e os meus; afinal somos irmãos! Aí está a terra inteira diante de
você. Vamos separar-nos. Se você for para a esquerda, irei para a direita; se for
para a direita, irei para a esquerda’”. (Gênesis 13.8-9)
‒ Abraão e Ló também chegaram a um limite e acabaram decidindo se separar.
Tomaram uma decisão que honrou mais o nome de Deus do que se ficassem
brigando.
‒ Todos nós precisamos reconhecer nossos limites e tomar decisões que nos
façam honrar a Deus e ao próximo.
Os limites do ser humano...
‒ Físicos
‒ Emocionais
‒ Intelectuais
‒ Espirituais
Ir além deles, é sempre um grande risco.
QUAIS SÃO OS LIMITES SAUDÁVEIS PARA A CONVIVÊNCIA DENTRO DO
CORPO DE CRISTO?
1 – O LIMITE DA HONRA
“Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros
mais do que a si próprios”. (Romanos 12.10)
“Procure resolver sua causa diretamente com o seu próximo, e não revele o
segredo de outra pessoa”. (Provérbios 25.9)
A palavra “Honra” é tradução da palavra grega τιμη (time), que significa
“Avaliar e dar o preço devido, deferência, reverência”. Honrar é colocar a pessoa
em uma situação de destaque positivo. Qualquer tratamento em que falte honra
deve servir de limite.
MANEIRAS DE FALTAR COM A HONRA
1) Ridicularizando, humilhando ou diminuindo a pessoa.
“O homem que não tem juízo ridiculariza o seu próximo, mas o que tem
entendimento refreia a língua”. (Provérbios 11.12)
O bullying não é um fenômeno novo. Ele existe há muito tempo. Ridicularizar as
pessoas é faltar-lhes com a honra. Humilhá-las ou diminui-las, denegrindo-as ou
mentindo em relação a elas é faltar com a honra.
MANEIRAS DE FALTAR COM A HONRA
2) Faltando com o sigilo, expondo a pessoa publicamente.

“Procure resolver sua causa diretamente com o seu próximo, e não revele o
segredo de outra pessoa”. (Provérbios 25.9)
A malediência, a quebra de sigilo, da confidência que foi feita com confiança,
isso também é faltar com a honra. É aquele desejo de desgastar a imagem de
alguém.
2 – O LIMITE DAS DIFERENÇAS
“Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros e esses
membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo nós,
que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os
outros”. (Romanos 12.4-5)
“Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo.
Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo.
Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em
todos.
A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem
comum”.
(1 Coríntios 12.4-7)
Ainda que a Bíblia diga que nós somos diferentes, ainda que o espelho e a
balança nos mostrem que somos diferentes, ainda que uma rápida observação
ao redor mostre que somos diferentes, ainda assim, nós temos muita
dificuldade em nos aceitar, em viver relacionamentos abençoados e sadios
através das diferenças.
Precisamos aprender a viver em paz com todos, como diz a Bíblia, mesmo
considerando as diferenças. “Deus criou as pessoas a partir de uma fórmula
tão perfeita que não há iguais. Esse é um recado importante para todos nós: as
diferenças são parte do plano divino para a igreja, a família e a sociedade”
(John Burke. Glimpses of Heaven: True Stories of Hope and Peace at the End
of Life's Journey).
“Façam todo o possível para viver em paz com todos”. (Romanos 12.18)
3 – O LIMITE DO RESPEITO
“É uma honra dar fim a contendas, mas todos insensatos envolvem-se nelas”.
(Provérbios 20.3)
“Quem tem conhecimento é comedido no falar, e quem tem entendimento é de
espírito sereno”. (Provérbios 17.27)
“O homem irritável provoca dissensão, mas quem é paciente acalma a
discussão”. (Provérbios 15.18)
Vivemos em uma sociedade de desrespeito. Apesar das regras, leis e até
penalidades para o desrespeito, a verdade é que o desrespeito existe de

formas veladas. A internet abriu espaço para todo tipo de desrespeito e, em
meio às brechas sociais, as pessoas vão se desrespeitando, criando
contendas, falando mais do que devem e podem sobre os outros.
Programas de televisão exaltam o desrespeito, colocando o que deveria ser
chocante como o principal ingrediente de programas de auditório.
O RESPEITO ME LEVA A...
‒ Falar menos do que tenho vontade...
‒ Orar mais do que tenho vontade...
‒ Conviver menos do que tenho vontade...
‒ E honrar a Deus e ao próximo mais do que tenho vontade...
“Os doentes emocionais não têm limites para expor sua dor, seu
descontentamento e sua discordância. Eles são ferozes no falar e agir e a
convivência com eles será sempre feita a distância, até que Deus os cure”.
(Henry Cloud. Creating Healthy Boundaries, part 7.)
Com coragem e amor cristão, estabeleça seus limites
‒ Para não desonrar;
‒ Para viver em meio às diferenças;
‒ Para respeitar.

