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Pastor! Quero esganar meu marido, posso?
A pergunta pode parecer piada, mas fato é que nem todos,
mesmo cristãos, têm um bom relacionamento familiar. Alguns
preferem ignorar a existência de tal desastre conjugal e viver
como se estivesse tudo normal. Crendo que esse não é um procedimento cristão (Mt 5.43-44; 1 Jo 4.20-21), o que fazer para
criar um relacionamento saudável com o conjuge? E quando de
fato o conjuge coopera para fazer da convivência familiar um
ambiente insuportável. Tenho que brigar? O afastamento é o
melhor caminho? O que fazer para ter relacionamentos transformados?
Creio que relacionamento é uma confusão muitas vezes,
mas que vale a pena!1 Nem sempre é fácil manter um bom ambiente relacional com todas as pessoas, mas um princípio que
deve ser entendido e aplicado ao relacionamento é o da Criação-Queda-Redenção.
O relacionamento é uma benção criada por Deus (Gn 1.2628; 2.20-24). Todo ser humano foi criado para relacionar-se,
ninguém pode viver como uma ilha. Portanto, seu relacionamento é uma obrigatoriedade constituída pela relação criador/criatura e não uma necessidade obrigatória do amor proposto ao conjuge. A relação é Deus, o próximo e Eu. Minha vida
de “comunhão” – (ser uma só carne) com meu conjuge é um
serviço/liturgia/culto de adoração a Deus (Mt 5.23-24).
Todavia, é preciso entender que os relacionamentos, depois
da queda em Adão (Gn 3), foram afetados em todas as suas realidades e potencialidades (Gn 6.5; Jr 17.9). Lidamos com o ser
humano criado por Deus, mas afastado do propósito do seu criador no desenvolvimento de sua vida (Rm 1.21,23-32). O pecado fez com que o homem não só enxergasse a realidade dos
seus relacionamentos distorcida, mas que invertesse por completo suas relações. A proximidade com sua sogra, seu conjuge,
filhos e amigos sofrem pelo distanciamento com Deus. Quanto
mais longe da vontade revelada de Deus, piores são nossos relacionamentos.
Contudo, há uma esperança! A redenção de nossos relacionamentos é possível através da nossa restauração em Cristo
(2 Co 5.17). Se nossos relacionamentos nos fazem sofrer é preciso lançar nossos fardos sobre ele, pois de fato e verdade, tem
cuidado de nós (Mt 11.28-30). O descanso para alma aflita está
no encontrar-se com Cristo. Relacionamentos são restaurados
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quando indivíduos são transformados pela graça misericordiosa de Deus revelada em Cristo (Tt 2.11-14). As contendas entre nós provém de um coração corrompido (Tg 4.1), portanto a
restauração deste coração é ato da graça redentora (Ef 2.1-10).
Relacionamentos são mudados quando o ser humano volta ao
propósito do Criador. Volta a viver em submissão, isto é, relação de adoração criatura-criador. (Continuação... “Série Família”)
Rev. Marcelo Crispim
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Cantinho Missionário
Recuperando 6 anos de abraços
perdidos
Em outubro do ano passado, o pastor Behnam Irani foi libertado pela justiça iraniana depois de passar 6 anos na prisão por causa da fé em Cristo. Durante esse período, ele
teve sérios problemas de saúde por conta dos maus tratos
e das torturas físicas que enfrentou. Recentemente, colaboradores da Portas Abertas foram visitá-lo para saber como
ele estava e reuniram-se com sua família. Seu filho Adriel,
de 9 anos, sempre corria em direção ao pai para lhe dar um
beijo e abraçá-lo e essa cena se repetiu por diversas vezes.
Behnam fechava os olhos e sorria demonstrando imensa
alegria. Agradeça ao Senhor por essa grande bênção. Nem
sempre os cristãos prisioneiros conseguem liberdade no Irã.
Ore pela igreja no Irã, por aqueles que continuam presos e
por todas as famílias que já perderam seus entes queridos
por causa da perseguição religiosa no país.

Missão Portas Abertas

Avisos, Comunicados e Notas
Aprendendo os símbolos da fé
BREVE CATECISMO
PERGUNTA 103. Pelo que oramos na terceira

petição?
R. Na terceira petição, que é: "Seja feita Tua vontade, assim na terra como no Céu", pedimos que
Deus, pela sua graça, nos torne capazes e desejosos de conhecer a sua vontade, de obedecer e submeter-nos a ela em tudo, como fazem os anjos no
Céu.
Ref. Mt 24.39; Fp 1.9-11; Sl 103.20-21.
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22/02 – Maria Barreto (Miro
Cairo)
23/02 – Carlos de Angeli Neto
24/02 – Israel Oliva (Urbis VI)

98809-9812
3082-7682
3081-8726
3424-9330

Avisos
OFERTA MISSIONÁRIA: No momento de consagração apresentaremos nossos dízimos e ofertas missionárias ao Senhor!
OFERTA PARA CONSTRUÇÃO: Contribua com uma oferta
para construção e reforma de nossa igreja e se ainda não
viu, dê uma passadinha por lá para acompanhar o andamento da obra.
REUNIÃO DO CONSELHO: Amanhã (20.02) teremos mais
uma reunião na SEDE às 19:00h. Todos os presbíteros estão
convocados. Oremos pela direção do Senhor!
PROGRAMA BÊNÇÃO INEFÁVEL: Terças e quintas das 16h
às 17h. (Melodia FM 87,9). www.melodiaconquista.com.br

Escalas
ESCALA DA REUNIÃO DE ORAÇÃO (TERÇA-FEIRA):
Dia 21/02 – Marineide
ESCALA DO ESTUDO BÍBLICO (QUINTA-FEIRA):
Dia 23/02 – Rev. Messias
ESCALA DO PÚLPITO (DOMINGO À NOITE):
Dia 12/02 – Diác. Clodoaldo e Rev. Messias

Pensamento da Semana
"Vivemos de expectativas, não de realizações. As experiências que temos na
terra podem ser consideradas sinais de
algo maior que ainda está por vir. ”
Alister McGrath

Saudamos os visitantes!
Aos que nos visitam desejamos muitas bênçãos dos altos céus. Se são membros de uma igreja evangélica,
recebam e levem o nosso mais cordial abraço. Caso
não pertençam ainda a nenhuma igreja evangélica, estamos de braços abertos para vocês e suas famílias.
Sejam bem-vindos!

