
Terceiro Trimestre 2013—Reavivamento e Reforma 
12. Reforma: curando relacionamentos quebrados 
 
Material bíblico: 2 Tim. 4:11, Filem. 1–25, 2 Cor. 10:12–15, Rom. 5:8–11, Mt. 18:15–17. 
 
Citações 

• Seu tempo é limitado; portanto não o desperdice vivendo a vida de outra pessoa. Não caia 
nas armadilhas do dogma — que é viver com as conclusões do raciocínio de outra pessoa. 
Não deixe que o ruído da opinião dos outros sufoque sua própria voz interior. E, mais 
importante, tenha a coragem de seguir seu próprio coração e sua própria intuição. Steve Jobs 
O encontro de duas personalidades é como o contato de duas substâncias químicas: se ocorrer 
alguma reação, ambas serão transformadas. C. G. Jung 

• Ser plenamente conhecido por outra pessoa e ser amado mesmo assim, é uma oferta 
humana que chega perto do miraculoso. Elizabeth Gilbert 

• Por toda a sua vida, as pessoas vão deixar você louco; elas vão desrespeitá-lo e vão tratá-
lo mal. Deixe que Deus lide com as coisas que elas fizerem; do contrário, o ódio em seu 
coração acabará consumindo você também. Will Smith 

• A maior terapia é amizade e amor. Hubert H. Humphrey  
• A única obra que, em última análise, vai trazer qualquer bem a nós é a obra de 

contribuirmos para curar o mundo. Marianne Williamson  
• Os corações reconstruídos pela esperança são capazes de resuscitar os sonhos destruídos 

pelo ódio. Aberjhani 
 
Perguntas 
  Quais são nossos relacionamentos partidos que precisam ser emendados? Como isso 
funciona na prática? Qual é a diferença de se definir o pecado como um relacionamento quebrado 
com Deus em comparação com alguma definição legal? Como podemos procurar a cura para nossas 
relações quebradas? O que precisamos fazer para isso? Como Deus nos muda de inimigos para 
amigos? 
 
Resumo bíblico 
  Em 2 Tm. 4:11, Paulo menciona que só Lucas estava com ele. Ele tinha tido uma briga 
com Barnabé por causa de João Marcos. O livro de Filemon é o apelo de Paulo a Filemon para que 
este receba de volta o escravo Onésimo a fim de que ambos reconstruam um relacionamento cristão. 
Em 2 Coríntios 10:12-15, Paulo menciona alguns da igreja de Corinto que "elogiavam-se a si 
mesmos", mas ele se recusa a vangloriar-se. Para os romanos, Paulo escreve: "Mas Deus prova o Seu 
amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Agora que somos 
justificados por Sua morte, podemos ter a certeza absoluta de que vamos ser salvos por Ele no juízo 
por vir. Enquanto éramos Seus inimigos, Deus nos tornou Seus amigos por meio da morte de Seu 
Filho e, assim, podemos ter a certeza absoluta de que Ele vai nos salvar por meio da vida de Seu 
Filho. Além disso, agora celebramos o que Deus tem feito por nosso Senhor Jesus Cristo para nos 
reconciliar e nos tornar Seus amigos" (Romanos 5:8-11 FBV). Em Mat. 18:15-17, Jesus dá 
conselhos sobre como lidar com problemas nos relacionamentos cristãos. 
 
Comentário 
  A ênfase do evangelho é esta: ser trazidos por Deus de volta à harmonia, concórdia e 
unidade com Deus, não pela provisão de "títulos legais de propriedade", mas através de um 



relacionamento restaurado, pois é isso o que foi fraturado pela queda. Tal ponto de vista é 
intrinsecamente não-legal, uma vez que a amizade não é baseada na observação de regras e 
exigências. O amor não pode ser exigido, apenas pedido. E Deus conhece muito bem nossos próprios 
pensamentos (Salmo 139:2). Assim, nos concedeu Ele o único caminho que vai funcionar! 
  Desta forma, a expiação significa que Deus está procurando provar Sua verdade e direito, 
não pelo apelo a uma revisão judicial, mas por meio de uma experiência pessoal com aqueles que 
duvidam dEle. Em última análise, todos podem acabar concordando que Deus está legalmente 
correto (que é, de fato, um aspecto do Grande Conflito), mas, ainda assim, isso não significa 
necessariamente que estão dispostos a amá-Lo universalmente. A expiação não é primariamente uma 
decisão sobre os fatos da ação de Deus, mas se o indivíduo deseja responder ao tipo de Deus 
revelado por tais ações. 
  A expiação é o meio para alcançar nossa reconciliação com Deus, aceitando que Ele é 
amorável, verdadeiro e justo. E isso não ocorre por constrangimento, mas por livre escolha. Trata-se 
mesmo da recuperação da capacidade de tomar decisões, já que, em nosso relacionamento quebrado, 
nós nos tornamos escravos do pecado. Assim, por meio da vida e morte de Jesus, Deus se revela 
como realmente é, para que possamos ser convencidos à confiante admiração desse Deus 
maravilhoso que busca a reconciliação. 
  A harmonia é restaurada não pela aceitação de credos ou devido a um processo legal, mas 
pela concordância amorosa com Deus em relação a Sua natureza, caráter e ações. Esta é nossa reação 
ao programa do diabo voltado para as divisões, separações, hostilidades e mentiras odiosas. 
  Agora estamos em harmonia com Deus, não mais somos rebeldes “fora da lei” (pois, 
primariamente, o pecado se relaciona mais com nossa atitude em relação a Deus do que com a 
quebra real de leis). Assim, estamos em harmonia com Sua vontade e planos. Agora, temos a vida 
por intermédio dEle (veja 1 João 5:11, 12). 
  Esta é a reconciliação que Deus opera para nos trazer de volta à unidade com Ele: "É, por 
isso, que quem está em Cristo é um novo ser, o que era velho se foi, tudo se fez novo! Deus fez tudo 
isso, transformando-nos de inimigos em amigos por meio de Cristo. Ele nos deu este mesmo 
trabalho de transformar inimigos de Deus em Seus amigos. Porque Deus estava em Cristo, fazendo o 
mundo abandonar sua hostilidade a fim de receber Sua amizade, sem levar em conta os pecados de 
ninguém para recriminá-los, e dando-nos esta mensagem de transformar inimigos em Seus amigos" 
(2 Coríntios 5:17-19 FBV). 
   "Cristo é a nossa paz. De ambos Ele fez um, e derrubou o muro de separação que era a 
hostilidade que nos dividia, libertando-nos da lei, com suas exigências e regulamentos, por 
intermédio de Seu corpo. Ele fez isso para criar, em Si mesmo, de ambos, uma nova pessoa e, assim, 
promover a paz e reconciliar a ambos completamente com Deus por meio da cruz, como se fossem 
um só corpo, porque Ele destruiu nossa hostilidade uns para com os outros" (Ef. 2:14-16 FBV). 
  "Porque Deus achou por bem estar totalmente presente no seu Filho, e também, por meio 
dele, reconciliar consigo mesmo tudo o que existe na Terra e no Céu, estabelecendo a paz pelo seu 
sangue derramado na cruz. Antes estavam longe de Deus e, no íntimo, eram seus inimigos por causa 
do mal que praticavam. Mas agora, por meio da morte do Seu Filho, Deus os reconciliou consigo 
mesmo para os colocar, na Sua presença, santos, dignos e sem culpa" (Col. 1:19-22 SBP).  
  “Porque, se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do 
Seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida e não apenas isto, mas 
também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos, 
agora, a expiação” (Romanos 5:10, 11 KJV). Note-se que este é o único lugar no Novo Testamento 
da KJV, Bíblia mais tradicional dos EUA, em que a palavra expiação é usada. 



  Recebemos a expiação ao sermos reconciliados com Deus, como amigos de confiança, 
em vez de inimigos rebeldes. O que é necessário para esta verdadeira reconciliação com Deus não é, 
primariamente, perdão ou cancelamento de pecados, mas cura e transformação. Só ao serem 
transformados podem os rebeldes hostis encontrar um lugar na presença de Deus; só ao se tornarem 
amistosos filhos de Deus, podem ser um com seu Pai celestial. 
  Somente através da compreensão da pena do pecado como uma consequência natural do 
relacionamento quebrado com Deus, podemos ver como Deus restaura e repara o dano feito. 
Somente reconhecendo que Deus não é como o diabo o pintou, vamos desejar vir sempre a Ele em 
busca de perdão e cura. E só quando aceitarmos Sua presença contínua e transformadora, poderemos 
ser renovados a Sua imagem mais uma vez. 
  
Comentários de Ellen White 
 Antes da entrada do pecado, Adão desfrutava de comunhão com Seu Criador; no entanto, 
desde que o homem se separou de Deus pela transgressão, a raça humana perdeu este grande 
privilégio. Pelo plano da redenção, entretanto, um caminho foi aberto em que os habitantes da Terra 
podem ainda ter ligação com o céu. Deus se comunica com os homens pelo Seu Espírito e a luz 
divina é comunicada ao mundo pela revelação aos Seus servos escolhidos.  {A maravilhosa graça 
de Deus, p. 190} 
 Jesus é a fonte de poder, a origem da vida. Ele nos leva a Sua Palavra, e da árvore da vida 
nos apresenta as folhas para a saúde dos enfermos de pecado. Ele nos leva ao trono de Deus, e põe 
em nossa boca uma oração pela qual somos levados a íntimo contato com Ele próprio. Em nosso 
benefício, põe em operação os instrumentos do Todo-poderoso do Céu. Em cada passo, tocamos Seu 
vivo poder.  {Atos dos apóstolos, p. 478} 
 Todavia precisamos ter conhecimento de nós mesmos, conhecimento que resultará em 
contrição, antes de podermos achar perdão e paz. O fariseu não sentia convicção de pecado. O 
Espírito Santo não podia nele atuar. Sua alma escudava-se numa couraça de justiça própria, a qual as 
setas de Deus, farpadas e desferidas pelos anjos, não podiam penetrar. Cristo só pode salvar quem 
reconhece ser pecador. Veio a "curar os quebrantados de coração, a apregoar liberdade aos cativos, e 
dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos" (Lucas 4:18). Mas "não necessitam de médico 
os que estão sãos" (Lucas 5:31). Precisamos conhecer a nossa verdadeira condição, do contrário não 
sentiremos nossa carência do auxílio de Cristo. Precisamos compreender nosso perigo, senão não 
correremos ao refúgio. Precisamos sentir a dor de nossas feridas, senão não desejaremos cura.  
{Parábolas de Jesus, p. 158} 
 O poder do amor estava em todas as curas de Cristo, e unicamente participando desse 
amor, pela fé, podemos ser instrumentos para Sua obra. Se negligenciarmos pôr-nos em divina 
ligação com Cristo, a corrente de energia vitalizante não pode fluir em abundantes torrentes de nós 
para o povo. Houve lugares em que o próprio Salvador não pôde realizar muitas obras poderosas 
devido à incredulidade. Assim agora a incredulidade separa a igreja de Seu divino Ajudador. Fraco é 
seu apego às realidades eternas. Por sua falta de fé, fica Deus decepcionado, e é roubado de Sua 
glória.  {O Desejado de todas as nações, p. 825} 
 Ele [Cristo] nos ama com um amor eterno. Lembremo-nos de que trazemos uma 
mensagem de cura para um mundo cheio de almas enfermas pelo pecado. Que o Senhor nos aumente 
a fé e nos ajude a ver que Ele deseja que todos nós nos familiarizemos com Seu ministério de cura e 
com o propiciatório. Ele deseja que a luz de Sua graça brilhe a partir de muitos lugares.  {Conselhos 
sobre saúde, p. 392}  
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