A excelência do
amor fraternal
Retiro de Carnaval 2020 – 01º dia

Sl.133.1 - Oh! Quão bom e quão suave é
que os irmãos vivam em união!
Este Salmo expressa a mesma verdade
espiritual que encontramos em João 17,
quando Jesus orou para que seus
discípulos fossem alicerçados no amor,
na santidade e na unidade. Ele sabia
que o Espírito Santo não poderia operar
entre eles, havendo divisões causadas
pelo pecado e por ambições egoístas
(1 Co 1.10). Por outro lado, o fervente
amor a Deus e ao próximo, aliado à
santificação na verdade da Palavra de
Deus, fará com que Ele esteja entre os
seus e os abençoe.
A união em favor da qual Jesus orou
(João 17), não era a união das igrejas e
organizações, mas a espiritual, baseada
na permanência em Cristo: amor a
Cristo;
separação
do
mundo;
santificação na verdade; receber a
verdade da Palavra e crer nela;
obediência à Palavra; e o desejo de
levar a salvação aos perdidos.
Faltando algum desses fatores acima,
não pode haver a verdadeira unidade
que Jesus pediu em oração.

Jesus não ora para que seus seguidores
"se tornem um", mas para que "sejam
um". Trata-se do presente do subjuntivo,
significando "ser continuamente um".
União essa que se baseia no
relacionamento entre o Pai e o Filho, e
na mesma atitude como base que Eles
têm para com o mundo, e através da
comunhão, a necessidade de alcançar
os perdidos (1 Jo 1. 7).
Jesus tinha em mente algo muito mais
do que "reuniões de unificação", da
união artificial. É uma união espiritual de
coração, com propósito, mente e
vontade dos que estão totalmente
dedicados a Cristo, à Palavra e à
santidade;
isso
significa
ter
a
capacidade de serem confrontados e,
numa atitude de santidade, saberem
lidar
com
as
contradições
e
permanecerem unidos apesar das
diferenças.
Sl.133.2 - É como o óleo precioso sobre
a cabeça, que desce sobre a barba, a
barba de Arão, e que desce à orla das
suas vestes.
O óleo é um símbolo do Espírito Santo,
isto é, onde o Espírito estiver, todo
milagre será possível.

Davi, por exemplo, antes de ir ao
campo de batalha para enfrentar
Golias, foi ungido. É importante saber
que uma pessoa ungida por uma
autoridade constituída por Deus, fará
toda a diferença.

Quando a igreja está em verdadeira
unidade e sem barreiras, o Espírito santo
se manifesta e acontecem curas, sinais
e prodígios.

Mc. 6.13 - E expulsavam muitos
demônios, e ungiam muitos enfermos
com óleo, e os curavam.

Perguntas:
1. Você faz parte do Corpo de Cristo?
2. Você tem consciência de que a unidade do Corpo de Cristo é responsabilidade
sua?
3. Já pensou na possibilidade de que você, com seu orgulho e coração duro para
perdoar poderá ter causado sérios empecilhos para que o Espírito Santo viesse sobre
os irmãos para realizar coisas gloriosas?
4. Você tem consciência da importância de se estar bem com Deus e com os irmãos,
para que tudo corra bem na comunhão dos santos?
5. Você tem atrapalhado a obra de Deus da forma como você pensa e age?
Depois de responderem, leiam todo o capítulo 4 de Efésios.
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