Mensagem pregada pelo Pr. Guilherme de Amorim Ávilla Gimenez na Igreja Batista Betel em
07 de Maio de 2017 às 18:00 Horas.
SÉRIE: NÓS
TEMA: O MILAGRE DA CONVIVÊNCIA
Filipenses 4:1-7
“Portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudade, vocês que são a minha
alegria e a minha coroa, permaneçam assim firmes no Senhor, ó amados!
O que eu rogo a Evódia e também a Síntique é que vivam em harmonia no Senhor.
Sim, e peço a você, leal companheiro de jugo, que as ajude; pois lutaram ao meu lado na
causa do evangelho, com Clemente e meus demais cooperadores. Os seus nomes estão no
livro da vida.
Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi: alegrem-se!
Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor.
Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de
graças, apresentem seus pedidos a Deus.
E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas
mentes em Cristo Jesus. ”
(Filipenses 4:1-7)
CONVIVER... COM ALGUMAS PESSOAS É ALGO HUMANAMENTE IMPOSSÍVEL!
Por variados motivos temos dificuldade em conviver com algumas pessoas. Temperamento,
decepções, estilo de vida. Algumas pessoas se tornam na nossa história verdadeiros desafios
de conviver.
O EXEMPLO DE EVÓDIA E SÍNTIQUE
“O que eu rogo... é que vivam em harmonia no Senhor.” (Verso 2)
Algo havia acontecido com o relacionamento daquelas duas irmãs: elas pararam de concordar
entre si. É esse o sentido da frase. Paulo está pedindo para Epafrodito as ajudar pois sozinhas
elas não conseguiriam o acerto pretendido.
“Sim, e peço a você, leal companheiro de jugo, que as ajude” (Verso 3)
Evódia e Síntique precisavam de ajuda. A palavra grega utilizada é συλλαμβανω (sullambano)
que tem um caráter bem forte pois pode ser traduzida também por “ agarrar, pegar: alguém
como prisioneiro. ” Assim sendo a impressão que temos é que essa ajuda era bem proativa,
exigiria bastante energia por parte de Epafrodito.
“Muitas pessoas nunca decidirão viver em harmonia. Para que isso aconteça será necessário
exigir delas um comportamento coerente com a vida cristã” (Ralph Martin).
“pois lutaram ao meu lado na causa do evangelho, com Clemente e meus demais
cooperadores. Os seus nomes estão no livro da vida.” (Verso 3)
Aquelas mulheres eram valorosas como servas de Deus, haviam trabalhado muito, mas não
conseguiam conviver. Daí a necessidade do milagre: de algo maior do que elas – a intervenção
divina.
O MILAGRE DA CONVIVÊNCIA

O milagre da convivência traz alguns itens inacreditáveis a um relacionamento rompido ou
quebrado:
1 – ALEGRIA – “Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi: alegrem-se!”
2. - AMABILIDADE – “Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor.”
3 – CONFIANÇA EM DEUS – “Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela
oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus.”
4 – PAZ – “E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as
suas mentes em Cristo Jesus. ”
Só mesmo um milagre pode explicar a ocorrência desses valores diante de um problema de
relacionamento. Deus pode e faz essas coisas. É Ele quem opera o milagre capaz de reconstruir
um relacionamento.
VOCÊ PRECISA DE UM MILAGRE PARA CONVIVER COM ALGUÉM?
Ore por isso. Sensibilize o seu coração para ouvir a voz divina. Esteja pronto a agir.
AMEM
A – Você faz parte da igreja de Jesus Cristo.
M – Eu me sinto parte da igreja de Jesus Cristo?
E – Como posso mudar minha visão da igreja e me envolver mais?
M – A quem testemunharei?

