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    NOTA INTRODUTÓRIA 

Como incentivo aos que não têm tempo, ou não gostam muito de ler, disponibilizo meu resumo 
do livro  Vivendo sem Máscaras    Charles Swindoll          Ed Betânia 
&  Quando estudava (antigamente chamava: ginásio) tinha o costume de resumir a matéria para 
focar só nos pontos principais, a fim de ir bem nas provas. 
     E o costume ficou mesmo depois de formada.Tenho muitos resumos de livros e  os estou 
compartilhando no intuito de facilitar aos interessados.  
> > > Mas, nada como ler o livro  e fazer seu próprio resumo. 

Panorâmica do livro 

Dedicado  aos  que  ajudaram  o autor a viver sem máscaras 
 
Introdução: máscaras impedem de expor pontos fracos e servem de  proteção 
- é viver uma mentira, gera distanciamento e dá trabalho manter as aparências   
      > Compete à igreja local dar condições da pessoa tirar suas máscaras. 

1  DESPRENDENDO A MÁSCARA   _ O COMEÇO  
>  Parece que irá tratar de máscaras pessoais mas logo começa falando sobre 
>   A Estrutura Das Igrejas de modo geral promove o isolamento,que é pernicioso!   
             A igreja deveria fornecer oportunidade de  se ter  
             1- relacionamento transparente, promovendo a  
             2-  integração dos membros  
 
2- TIRAR A MÁSCARA REQUER APROFUNDAMENTO: toda mudanças traz riscos  

     Situações que nos ‘espremem’  revelam o que há por trás da máscara  

1  o inesperado  2- temores 3- contrariedades / monotonia 4- acusações injustas 
5- ‘gigantes ‘ que se opõem a nós  6- barreiras que nos impedem de retroceder 
7  A saída: olhar para cima, Lc 21.28  
    7.1- visão do  alto   7.2- divisão da carga   7.3-fortalecimento interior para não se sentir ameaçado pela 
competência de outros +para resistir à tentação + para enfrentar o que nada se pode fazer.    
 
3-  PROXIMIDADE FORTALECE: num mesmo Espírito,  para buscar a Deus-  juntos   
 
> Encontros em pequenos grupos:  
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   1- reconhece a importância da proximidade  
   2- desejo de  aprofundar relacionamentos  
   3- empenho em buscar a integração 
 
> Perigos:  1- amar mais o líder do que a Deus 
                    2- ater-se a interesses imediatos ( socialização superficial)  
                    3- valorizar o número de participantes : o Senhor nos fortalece, não as pessoas.  
                    4-viver de glórias passadas: hoje é o dia de ser vencedor   
                    5- solidão na multidão  

 
4- ESTABELECENDO A  INTEGRAÇÃO devido atual situação  de isolamento 
     Integração é  abrir-se ao outro,  em vez de  ser mero espectador no grupo 
 

Princípios de integração: 
1- confiança total  em Deus  ( compromisso com Deus e a Palavra)  

 2- não temer a derrota ante os desafios ( confiar que Deus dá  a vitória) 
 
 3- cerrar fileiras contra  o inimigo, ignorando as diferenças individuais. 
 
> Integração é de Deus. Desintegração vem do diabo. Foco em Jesus gera união 
> Integração abrange três áreas: igreja, amizades e o indivíduo  
 
5- UNIDADE NOS FAZ INVENCÍVEIS:  
1- unidade  no Espírito 
2- união na horizontal, traz vitória na vertical (a  união dos irmãos traz a vitória de Deus na situação )   
3- vitória da equipe( sem ‘estrelismos’ )  
4- unidos no foco, e no  esforço faz o milagre acontecer  
5 Considerações:- buscar união é trabalho que compensa. 

           - Requer humildade e equilibrada aceitação de si mesmo.   

6- RELACIONAMENTO ROMPIDOS  DEVIDO DIFERENÇAS INTERPESSOAIS 
1 - sofrimentos ou doença graves                          2- esgotamento, fadiga 
3-  problemas familiares  ou conflitos pessoais    4- atritos com pessoas 
5- revolta contra Deus   
 
Situação:  pecado escondido e presunção levam à derrota, Ai Js 7.5 
                 Solução:   trazer o pecado à luz  e  eliminar o mal pela raiz   

7-  TIPOS DE AMOR. 1-Prazer em estar  juntos. 2-Atitudes de quem ama  
  3-  Amor - armadilha  4- Amor ágape, 1 Co 13.4-7  5- Investimento a longo prazo 

 
8-  REFÚGIO  NECESSÁRIO em situações de tribulação, pecado ou  inimigos, Sl 31  
     VT > Cidades de refúgio.  NT  Igreja : deveria ser local seguro, de refúgio   
 
9- INSTRUÇÃO A ISRAEL, ensino para nós.  
1- Obediência é essencial.  
2- Desobediência leva à derrota   
3- Faz  ficar sob opressão do inimigo: laços e rede, açoites e espinhos  

10- DECISÃO PESSOAL: 1- Ativismo  2- *Família 3- Superficialidade das igrejas, em geral  
4- Guiados pelo exemplo.  5-  Temer, servir e obedecer  só ao Senhor  
 
11- A NECESSIDADE DE PRESTAR CONTAS  : 1-decidir ser transparente, 2- traço de caráter  
3-  Versículos  4- Lideranças extremas   5- Prestar contas é bíblico .   

 
12- TRANSPLANTE DE ESPERANÇA : 1- tipos de igrejas  2- Define esperança  
3-  Mantém acesa a chama da esperança: a) boa liderança  b) humildade c) livre de ansiedade 
d)  cientes do agir do inimigo    e)  reagir positivo antes as adversidades 

      FINALMENTE:  Encarando o sofrimento 



3 
 

Obs: de fato, não se vê relação entre o título e o conteúdo do livro. De  modo amplo, trata  de como as 
pessoas podem ‘parecer o que não são’  para se protegerem e serem aceitas pelo grupo . A igreja em 
geral, deveria ser lugar seguro onde as fraquezas e áreas problemáticas pudessem ser expostas a fim 
de  serem tratadas . Aborda uma série de diversos assuntos. Traz perguntas para pensar. A finalidade 
mais ampla do livro é auto exame e refletir sobre a  função ideal da igreja .  –x-   

Vivendo sem Máscaras    Charles Swindoll          Ed Betânia 

Dedica o livro aos que o ajudaram a viver sem máscaras: um alívio ser aceito como ele é por pessoas, 
íntegras, dignas, firmes na Palavra, mas que têm amor suficiente para interagir e aceitar uns aos outros 
como realmente são.      

INTRODUÇÃO: no mundo massacrante e hostil, máscaras servem como proteção. 

- Um meio de evitar problemas, não expor seus pontos fracos ou dificuldades.  

-  E, o que falta em sinceridade é compensado por ‘falsa (sensação) de segurança’ (  pg 7 ) *Mas, é 
MENTIRA, gera distanciamento (está escondido atrás da máscara) e dá trabalho    manter as 
aparências.  

* O livro mostra o caminho de uma vida transparente. Será que vale a pena ?  
 ( pg 9) ‘é a mesma diferença entre lagarta lenta e cabeluda e a borboleta que voa livre’  Apresenta 
idéias com base na Palavra, por isso: LIBERTA!  Jo 8.32  

CAP 1.   DESPRENDENDENDO A MÁSCARA  _ O COMEÇO 

# ‘Examine-se... o homem a si mesmo’  1Co 11.28 _ é a instrução  ao Cear - Comemoração é boa 
ocasião para auto exame (pode até escrever o  bom e o ruim ) O dilema do autor : ‘ igreja grande em 
número ter, ao mesmo tempo, profundidade nas coisas que realmente importam’ pg 15  O segredo está 
no equilíbrio entre dar e receber, ouvir e praticar, ser instruído e instruir.  At 2.42-45 

- Três pontos vitais a serem tratados: isolamento, relacionamento  e  integração. 

1-   Isolamento...é negativo. A Bíblia insiste na reciprocidade: uns aos outros.  

                                              >  Cristão não vive só...   
   Isolamento expõe a ataques do inimigo; ex animais isolados da manada. Leva à superficialidade. 
*Numa sociedade que valoriza a independência, expor uma dificuldade é dar sinal de ser pessoa fraca, 
inábil    # Não é para sair expondo suas fraquezas mas encará-las de frente, na intimidade, sinal de 
coragem.    

    De fato, é preciso ser forte para encara suas áreas fracas  pg 18-19 

* Vida centrada no EU é tendência  cada  vez maior #  estimulada pela Internet, e coisas virtuais. Mas a 
Bíblia diz...’Melhor é serem dois do que um’...Ec 4.9 

2-   Relacionamento... o que tem de bom?  

    A B. diz: a) ‘melhor paga do trabalho’...  esforço conjugado  Ec    4.  9 

                 b) ‘levanta o companheiro’   ...  apoio mútuo             Ec    4.10 

                 c) ‘aquenta um ao outro’      ...  estímulo mútuo         Ec   4.11 

                 d) ‘os dois resistem ao ataque’...força mútua             Ec   4.12 

    Não significa abrir mão de sua vida particular, de sua privacidade, indo ao extremo da ideologia 
comunista.  Mas,sim,  ‘baixar as pontes de seu castelo’  de modo a andar junto com outros irmãos, 
partilhando alegrias, tristezas e dificuldades.    

     # Convém participar de grupos de interesse ou dificuldades comuns.    

3-  Integração...absoluta necessidade !   É fruto de envolvimento pessoal 

    Definição do autor: ‘ envolver-se...participar ativamente...relacionar-se com outros membros do corpo, 
amando e partilhando sua vida’   pg 25   
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Conclusão: qual seu objetivo ao freqüentar uma igreja evangélica?   
 
a)  apenas assistir palestra religiosa, do seu gosto, sendo atraído por vários modismos 

b)  acha importante ter uma religião e se garantir para a eternidade. 

c)  realmente quer conhecer a Cristo e crescer espiritualmente, dando a Ele o controle total de sua vida?        
     
 >   Desejo do autor:  que, ao  ler este livro,  encontre a si mesmo, e a Deus, sem máscaras.  

 

Cap 2  Tirar a a máscara requer APROFUNDAMENTO:  toda mudanças traz riscos  

* De modo geral, as pessoas não querem mudanças  .(  há exceções)  
   - Temem o desconhecido e  o que possa advir daquilo.  Prefere ficar na ‘zona de conforto’ (onde já 
conhece) mesmo que signifique terrível sofrimento. Ao absurdo de, exemplo bíblico, preferir voltar à 
escravidão do Egito a ter de enfrentar gigantes na terra fértil  onde seriam livres.  Nm 11.20,  14.1-4  

             # Acha mudanças difíceis e ameaçadoras? Por quê?  

1-   QUAIS SITUAÇÕES DESENCORAJAM AS MUDANÇAS ?  
        Situações que nos ‘espremem’ revelam o que há por trás da máscara, 
 
2-  PROVAÇÕES, ocasiões em que as coisas ficam difíceis, e a gente quer  voltar para ‘o colo  
        da mamãe’, trazem à tona quem verdadeiramente somos: faz cair as máscaras.  E Deus as  
          permite para trabalhar em nossa personalidade ‘a imagem de Seu Filho’  Rm 8.29  

 3-  TIPOS DE PROVAÇÕES 

1-  o inesperado,  surpresas incomuns... Muitas vezes Deus nos afasta ‘do caminho dos filisteus’ 
(Ex 13.17)  do caminho conhecido, do  que ‘todo mundo faz assim’ e nos leva pelo caminho menos 
lógico, que vai dar em um deserto. Ela sabe o motivo !  
> Jesus, cheio do Espírito Santo. ‘foi conduzido...ao deserto para ser tentado’  Mt 3.16, 4.1  

      & Você está  passando por alguma situação inédita e desagradável ? 

- Como tem reagido a ela?  
2- temores indesejados  

     Há situações que são, realmente, uma  temeridade: como a dos israelitas: inimigos atrás, mar à 
frente. Ao norte, montanhas, ao sul deserto. PUXA ! Sem saída, mesmo...  E Deus abriu o mar!  Lembra 
de alguma vez em que Deus ‘abriu uma porta’ impossível?   # Quando confiamos em Deus e avançamos 
sob Sua direção, Ele  faz o impossível.   

3- situações indesejadas, desagradáveis ou monotonia   Nm 11.1-6 

 >  queremos as coisas nos nossos próprios termos  e  o que é vantagem para nós .  
Quando não é assim,  gritamos!  Trazem à tona os desejos do coração: 
 -‘Eu queria tanto...’ Como aconteceu com Israel  ao sair do Egito ‘O populacho veio ater grande desejo 
das comidas do Egito...Lembramo-nos...’  # Na vida, sempre haverá algumas ocasiões desagradáveis, 
umas passageiras, outras demorAAAdas (daquelas que a gente pensa nunca terão fim...)  Sl 40.1-3   

       Mas, andando com Deus, sempre iremos experimentar o Seu cuidado e suprimento    

4- acusações injustas  -  Todos estamos sujeitos a sermos criticados, atacados e injustiçados. 
Especialmente, cristãos sinceros e líderes. ‘o mundo jaz no maligno’  1Jo 5.19.  
- Muitos dos que nos rodeiam estão cheios de  inveja, espírito crítico, maledicência.    

5- resistências inesperadas - gigantes’ que temos de enfrentar em Canaã ( Nm 13 ) #  Empecilhos fora  
e incredulidade dentro do coração:   >  CUIDADO COM SUAS PALAVRAS!   

   -  Há situações que nos fazem desejar sumir, ter ‘asas como pomba...’  Sl 55.6  
   Mas, se formos a Deus como o salmista e falarmos a verdade que há em nosso coração, Ele     
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  nos dará uma Palavra que renovará o ânimo para esperar até que passem as calamidades. 
  > Sl 57.1-2.  

6-  barreiras que impedem de retroceder - O passado é uma delas: só se pode avançar, na vida e, às 
vezes, não se vê caminho à frente. Deus não nos prova além das forças e, junto com a dificuldade , dá o 
escape’ 1Co 10.13  

7-     Qual a saída? olhar  para cima !  
 ‘Levantai as vossas cabeças porque a vossa redenção está próxima’    Lc 21.28 

                    #  Qual desses é seu caso?          

 A SAÍDA  
  
1-  Visão do alto: Olhando para cima, eles viam a nuvem, sinal da presença de Deus. Deus é Fiel, e não 
deixa os que se apegam a Ele, Confie em Suas promessas       Sl 32.6-8,  Is 41.10-13,     Is 49.15-16  
João 8.32,  Rm 8.31-37 

2-  Divisão da carga:  oportuno desafogo da tensão, Nm 11.16-17 ... 70 anciãos com Moisés. -  
Querer levar tudo avante, sozinho, é o caminho mais rápido para o stress e  desmoronamento.  Em 
especial, nos momentos de tensão, aqueles que Deus coloca em nosso caminho para dividir a carga, 
são especial provisão do cuidado de Deus por nós.  

3- Fortalecimento interno contra ameaças 
     3.1  um líder,  ao ver Deus atuando em outros líderes pode se sentir ameaçado em seu  
             prestígio, mas Moisés nos dá exemplo de força interior, nesse desafio, Nm 11.29-30 

    3.2- Força interior vinda de Deus para ‘resistir à tentação de pensar que nossa maneira de  
           ser (ver)  e nossa missão é exclusividade nossa’  pg 41-42  

    3.3   Força interior para enfrentar situações em que não há nada a ser feito, senão confiar em 
Deus e ESPERAR. ( Nm 12 ) No caso de  Miriã e Arão contra Moisés, Deus o defendeu. ( P)   ‘sendo o 
caminho do homem agradável ao Senhor, fará com que até seus inimigos tenham paz com ele’  Pv 16.7       
# Não diz o tempo que levará para Deus intervir.  

           & Como você reage às críticas e murmurações?    A oração que eu faria:  
            - Senhor, faz-me CONTINUAR apesar das circunstâncias e de mim mesma.    

 

Cap 3  PROXIMIDADE  FORTALECE: em especial, buscar  a Deus juntos     

O autor cita como exemplo uma situação vivida por ele:: reunião de pessoas influentes, num fim de 
semana especial para se reunirem  em torna da Palavra, teve efeito surpreendente no alívio da tensão  e 
renovação de ânimo.    >   Todos precisamos de amizade sincera: nada como um cafezinho, uma 
prosinha  descontraída na cozinha e uma oração , para ‘recarregar baterias’ !   
 
 ENCONTROS EM  PEQUENOS GRUPOS  

1   O que torna um encontro especial? 

1.1- reconhecer a necessidade uns dos outros. 
   Isolar-se  não dá certo. Pv 18.1  ‘busca seu próprio desejo quem se isola;  
   insurge-se contra a verdadeira sabedoria’ 

1.2- desejar  cultivar relacionamentos mais profundos & cultivar...dá  trabalho; precisa se dispor, 
investir, e perseverar apesar de...    Requer tempo, esforço e disposição.  Ajuda estar passando por 
problemas similares 

 Pastores centralizadores não propiciam relacionamentos interpessoais. 

1.3- empenhar-se para  obter a integração ( buscar determinantemente a integração: - Todos acham 
bom socializar-se,  conhecer outras pessoas.  
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2-  Integração é mais do que apenas encontros semanais. 
    Requer deliberada busca ... pg 50 
                 Disposição definida e objetiva,  mente e coração abertos ao outro   

      2.1  Cada membro do corpo tem seu lugar e valor especial.  
      2.2  Somos membros uns dos outros e todos membros de Cristo 
      2.3  Precisam parar de todos buscarem ser só amigos das pessoas em destaque   
             >  Qual desses itens você acha mais difícil?  / Ler 1Co 12.14-21 /  

2-  Atenção aos perigos! 

2.1- Amar o dirigente mais do que a Deus Só a Deus o primeiro lugar,  Dt 6.1-5  

-O que o Líder deve fazer para incentivar a integração, em vez de centralizar a atenção?          
 
2- Ater-se   a interesses imediatos:  
   > socialização superficial  em vez  atentar ao que é o mais importante, Dt 6.6-9,10-14  

    Aqui se fala de - dedicação, atenção, obediência prática à Palavra.  
    Atuação do líder: empenho na vida familiar e observância da Lei do Senhor.  
    Mais importante do que todo o trabalho de se alojar na nova terra. 

     # Quais são os objetivos do seu grupo? Escreva e releia de vez em quando  

 
3  Valorizar o número de participantes por achar que tamanho é sinônimo de força    
                           >  Só o Senhor nos torna fortes.  
> Presunção e orgulho enfraquece, torna preguiçoso. Tira a motivação para lutar  
>  Infidelidade espiritual afasta de Deus, leva à derrota. 

4- viver no reflexo de glórias passadas em vez de colocar brilho nos desafios presentes. 
> Hoje é o dia de sermos vencedores. >  Ou avançamos, ou retrocedemos. 
   -   Se parar, já ficou para trás, pois os outros avançaram !        

5- solidão...pode haver, mesmo rodeados de muitas pessoas o tempo todo, mas sem amigos com que 
rir e espairecer. > Você tem relacionamento significativo com alguém ?   O que tem feito nesse sentido?  
                          >  Orar pelos  líderes, para que eles não se sintam sós. 

Cap 4  ESTABELECENDO A OPERAÇÃO INTEGRAÇÃO   

 ATUALMENTE, RELACIONAMENTOS COSTUMAM SER SUPERFICIAIS. 

-  BONS relacionamentos não nascem da noite para o dia, automaticamente. 
-  Precisam ser cultivados...com todo o conteúdo que esta palavra encerra. 
-  O que precisa para se cultivar uma planta? Assim um relacionamento precisa ser cultivado !   
-  Dê exemplos de cultivo de amizades, experiências sua ou do grupo   
-  Como a tecnologia favorece o isolamento?  

 DEFININDO INTEGRAÇÃO: é deixar-se absorver pela vida da família de Deus,                                                                                         

-  Como participante, não mero espectador: relacionando-se, trabalhando, cuidando 
-  Dê  sugestões de estratégias para ‘derrubar muralhas’  
-  Na igreja dele, começou com uma série de pregações para orientar  a igreja toda  nesse sentido. 
- Começaram a perceber que cristianismo é muito mais do que sentar, cantar, ouvir, cumprimentar e ir 
embora, e isso... apenas uma vez por semana! 

  O pastor percebeu a importância de outras atividades, em grupos menores, 
grupos de interesse,  que permitisse a interação, sem abandonar o culto do domingo. 

 EXEMPLO BÍBLICO MOSTRA 4 PRINCÍPIOS PARA INTEGRAÇÃO PRÁTICA, Js 1.1-5      

1- Confiar totalmente em Deus quanto ao futuro, Js 1.1,2-4  
           Compromisso total com Deus e Sua Palavra. 

2- Não temer a derrota ante os   desafios: confiaram que Deus lhes daria vitória  
            >   sejam fortes, corajosos, destemidos, confiantes, Js 1.6-7,9, 18 
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     A conquista de Canaã era uma façanha com muitas probabilidades de derrota, mas... 

> eles confiaram que Deus lhes daria a vitória, obedeceram, e avançaram    

           -  ‘não existem situações irremediáveis,  
          - apenas  pessoas que perderam a esperança’ pg 74  

2.1 preparam provisões, ignorando diferenças de origens ou tribos. Js 1.10-15 

2.2   auxiliaram uns aos outros, sem egoísmo. 

2.3  marcharem juntos, pela fé em um mesmo Deus era o que fazia a unidade   

    3- Ignorar suas diferenças para cerrar fileiras contra o inimigo, Js 1.16-18  
         - por terem compreendido ser estratégia de batalha  
           
        3.1   integração é  estratégia de Deus para a vitória:apesar de marcados pela incredulidade, 
fracasso e derrota de seus pais, não se preocuparam com : 

      i)  a quem caberá o mérito da vitória?  

     ii)  posições e graduações não eram relevantes  

    iii)  divergências pessoais foram relegadas a segundo plano ou ignoradas 

        3.2  desintegração é poderosa estratégia do diabo: manter ‘cada um na sua’.  
               >   quando começa a vislumbrar uma possibilidade  de união cria tanta confusão e fofoca, 
               >   que logo cada um foge para seu canto, como baratas ao se acender a luz.    
 

        3.3  ‘Vacina’  fixar os olhos no objetivo, em Jesus...nosso Pastor e seguir em frente.  Não se 
deter nas pequenas diferenças, ou em divergências pessoais que dividem o corpo de Cristo ( precisa 
haver Unidade no Espírito) Mesmo crentes sinceros podem ser instrumentos do diabo para criar divisão: 
precisam crescer para olhar mais além de si mesmos e de suas idéias, para se engajarem no corpo de 
Cristo, descobrindo nEle o seu lugar e ministério   
                 >  como posso ajudar, em vez de atrapalhar?  Josué 1.16-17 

      
    4-  Dedicação total à sua tarefa, fixando sua atenção em Deus 

          > Qual desses itens lhe fala mais de perto? Por quê? 

         >   Diferença entre a primeira geração (fracassada) e a segunda (vitoriosa) 

    4.1   onde colocaram seus olhos?  
                  a 1ª olhou para si mesmo e para a situação , a 2ª olhou para o Senhor   

    4.2   como  responderam aos desafios?  
                   a 1ª. temeu e falou contra Deus e contra o  líder  ( Moisés)   

                   A 2ª  creu e  obedeceu  à Palavra de Deus e ao Seu Líder 

   4.3  juntos num mesmo propósito: preservar a unidade no Espírito 
          i)  viver,  Ef 1.13  
          ii)   Andar, Gl 5.24-25 : Não entristece ,Ef 4.30-32 / Cheios, Ef 5.18-21 
         iii)   Sem extinguir : desculpas esfarrapadas que encobrem rebeldia, 1Ts 5.19      

O autor sugere: a)  crescimento espiritual para ignorar diferenças,  
                          b)  mente aberta para as devidas adaptações e ajustes.    
 Ex. causa divisão:  Wesley e Whitefield  presunção de um, ironia do outro. 

 ATITUDE SÉRIA COM INTEGRAÇÃO AFETA TRÊS ÁREAS: igreja, amizades e individuo     
>  Precisa começar na sua própria família 

 1- Igreja...unir-se é não permitir que o inimigo leve vantagem  
                      Mas   sim viver de modo a glorificar a Deus, honrar Seu nome 
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 2- Amizades...procure chegar-se e dar abertura para que os outros se cheguem a  você.  
   A questão é as pessoas querem se esconder e se esquivar por  estarem  
     >   tão cheias de ‘perebas’  
     >  tão machucadas por amizades anteriores (temem o abuso interesseiro) e   
     >  tão  desanimadas com a frieza dos outros 
 
3-  Individual :.cada pessoa é única e andar com o outro requer adaptação mútua de personalidades.                   
                         Requer doação de si mesmo,  compreensão, aceitação mútua.   
>  Verifique seu QA (quociente de adaptabilidade) : como teve de mudar rotina para  ajudar alguém? 
>  Alguém fez isso por você? Ore por alguém que precise de apoio e estímulo.  
>  Ponha-se à disposição das pessoas.   

Cap 5  UNIDOS e INVENCÍVEIS _- Situações em que a união levou à vitória. 

* Apesar de se dizerem cristãos, as igrejas estão se dividindo e formando ‘grupos exclusivistas’ ( as 
famosas ‘panelinhas)   formados por gente de mente tacanha’     pg 85  ex: pred. ou livre arbítrio?   

>  Dê sua definição de união. Por que somos rígidos e não irmanados?  pg 101 

 
1- A base bíblica da união: o Espírito Santo   

     Diferenças doutrinárias dividem as igrejas, mas o pior é o isolamento dentro da própria igreja.  
      Oração de Jesus como exemplo:  1º,  por si mesmo, João 17 .1-5   
                                                             2-   pelos discípulos, 17. 6-19   
                                                             3-   por todos que virão a crer, João 17.20-26  
     Finalidade:  A FIM DE QUE TODOS SEJAM  UM,  João 17.21-23    
                        ‘ que sejam um, como nós (17.22) ‘ que sejam aperfeiçoados na unidade’ 

  Ao pé da letra é: ‘ a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade’ 

 Ex de ironia: - ‘Unidos? Sim ! Nós nos congelamos juntos.  pg 101 

> Analisar a oração de Jesus à vista do atual ensino da independência e intimidação.  
>  Como você poderia promover mais união no seu grupo?  

 
2- Exemplo de  Israel : UNIÃO NA HORIZONTAL, VITÓRIA NA VERTICAL.  Js 1.16-18  

*No texto, o povo incentiva seu líder_ já viram isso? (geralmente eles são atacados)   
      ( Criticar é inerente ao ser humano. É tão raro recebermos palavras de incentivo! )    
* Na prática, os hebreus foram fiéis às suas palavras (o que também é raro) Js 6.1-2 

 >  Conversar sobre necessidade de estimularmos reciprocamente.  
 >  Conte experiência alentadora de alguém que reanimou outrem.   

    2.1  Situação intransponível (muralha de 3 andares de altura, largura: 6m)  
    2.2  Estratégia absurda aos olhos humanos 
    2.3  Atitude: obediência nos mínimos detalhes 
                          sem questionar ( o tempo no deserto os fizera saber que Deus sabe o que faz...)   
>  hoje se sabe que havia princípio físico de trepidação acionado pelo andar da multidão, e depois pela 
gritaria...mas eles não sabiam disso. Creram agiram e acionaram o que não sabiam.  

          &  ‘os que permanecem unidos se tornam uma força invencível’  pg 92  

 Atenção: uma vitória não ganha a guerra! logo depois, DERROTA EM AI  

         Erro:          Pecado escondido e presunção levam o povo à derrota. 
         Solução:   Acertada a situação, todo povo, junto,  vai à luta : há vitória 

 
3- Outra estratégia: vitória de equipe, sem rivalidade (Js 8.1-9)  tomada de Ai. 

   3.1 Divisão de grupos, cada um com sua tarefa específica: uns à frente, outros na retaguarda, 
escondidos.  &  ‘Ninguém perguntou: de quem será os louros da vitória?’  ( pg 93 )  
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                 > CADA UM SE DISPÔS A FAZERA SUA PARTE!  
                 >  independente de quem receberia as glórias’  

* Há pessoas naturalmente fortes e outras,  fracas. 
* Em um grupo, procurando entrosamento, as pessoas fortes buscam posição de comando. 
   >  As fracas, adotam posição de combater os fortes.  
 
*Entre os discípulos de Jesus, desde então e até agora, 
   > tem havido discussão sobre ‘quem é o maior’ ( Lc 9.46 ) isso é suficiente para destruir um grupo’   
         & É a luta do homem natural buscando justificação pessoal’  pg 96 

             > Comente essa dinâmica entre  fortes e fracos  

* Tal posição de antagonismo só se encontra quando 
  -  há comparações entre si e os outros, e passa a condenar e julgar os outros.  
 
*Quando uma igreja conseguir erradicar esse inimigo 
>  aprenderá a valorizar a unidade na diversidade: 
    1-  respeitando a criação de Deus    2- servindo uns aos outros, foi a resposta de Jesus!.   

              > A acidez da inveja...é seu problema, ou é alvo dos outros?  
              > Como se pode superar essa fraqueza  ( esse pecado !!! )    

4-  O IMPOSSÍVEL ACONTECE, Js 10.6-9 /  10-14     
     Unidos no foco e no esforço e inabalável confiança em Deus, leva a incrível intervenção divina,     
 
    4.1   No maior cansaço, solicitação para continuar a lutar. 
    4.2   Vão sob a promessa de Deus . 
     4.3  E Deus fez o impossível: o sol parou! (a Ciência comprova)   

 Afinal,  a invasão de Canaã foi realizada e Deus recebeu toda a glória. Js 10.11-27 

 

5-  Algumas considerações + sugestões de aplicação: 

5.1-  Buscar união dá trabalho, mas vale a pena. 

         ‘preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz’   Ef 4.3    

-  Sempre surge a tentação da ‘panelinha’ ou de se posicionar contra...seja o que for !  
 - Sempre há a tendência humana de manipular, controlar ou dominar:  
 -  o EU querendo prevalecer para alimentar orgulho pessoal  

         >  Seja diferente: seja um pacificador, promova a união entre as pessoas  

5.2- Humildade é valiosa e rara:‘de onde procedem guerras entre vós? Tg 4.1-2 

* O mundo vive uma época de extrema valorização do indivíduo 
  - incentiva a ‘pisar’ nos que são empecilhos a obter seus objetivos egoístas. 
  -  Quando conseguem,  não há ninguém com quem comemorar a vitória,  
                     ( a não ser ‘amigos’ interesseiros )   

     ‘quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á’   Mt 16.25  
      ‘quem perder a sua vida por amor de Mim, achá-la-á’   

 * Equilibrada aceitação de si mesmo  
 > leva a atitude de serenidade que não intimida os outros, nem se deixa intimidar por ninguém.  
>  ‘Quão bom e agradável é que os irmãos vivam em união...ALI o Senhor ordena a bênção’   Sl 133 

Felicidade é questão de atitude, não de realizações à custa de humilhação dos outros   

     Quem é não precisa ‘se fazer’... nem provar que é! 

>  Medite sobre esses dois princípios: união e humildade.   
>  Por que estão intimamente ligadas?  
>  Ler Fp 2.3-4 e comente como se aplica aos nossos dias.  Pg 101.  
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Cap 6   RELACIONAMENTOS ROMPIDOS   

* Disfunções orgânicas como o câncer e a leucemia ilustram como a rebeldia, e o agir desordenado de 
ocupação exacerbada fazem  ‘adoecer’ o  corpo de Cristo. 

1- Conflitos interpessoais existem desde o início da igreja: 

   1.1   Hipocrisia, trazendo como conseqüência a punição: Ananias e Safira,  At 5 

   1.2   Tratamento injusto das minorias e necessitados: caso das viúvas, At 6 e 9  

   1.3   Relutância em permitir que Paulo, recém convertido, pregasse o Evangelho,   

   1.4   Legalismo se levanta,  At 11   

   1.5   Desavenças doutrinárias sérias  ocasionam o 1º.  Concílio da Igreja, At 15     

   1.6   Conflitos pessoais  entre Paulo e Barnabé, no fim do mesmo capítulo 

   1.7  Paulo e Pedro em Antioquia, Gl 2.11 

        & Até chegarmos ao   cúmulo na Inquisição e cruzadas. 

2-  Causas de ruptura de relacionamentos 

2.1  Sofrimentos e doenças graves... sofrimentos levam a pessoa a se isolar:  

      i) constrangida por estar vivendo aquilo 

     ii)  tão machucada que se afasta, como um animal ferido  

    iii) doenças sérias abatem e debilitam,  como Jó 1.20-21, 2.7-13   

         - ou Saul endemoniado, 1Sm 15-16    

         - até mesmo Jesus ante a cruz, Mt 26.36-44 

   Requer pessoas de  coração compassivo e compreensivo, de tato na aproximação 

              &  E atitude de muita sensibilidade. 

2.2   Esgotamento e Fadiga,  Ex de Elias, 1Rs 19.1-5 

      -Requer cura interior: estão esgotadas e precisam de lugar para se refazerem:   descansar e 
recuperar a perspectiva correta das coisas. 

*Não precisam de quem as ‘encurralem num canto’ nem de quem ‘as coloque nos eixos’ 

2.3   Problemas em casa e conflitos pessoais 

     * além do sofrimento em si, a vergonha Ex Davi sob culpa, 2sm 11 e 12  

        Solução: falar a verdade, confessar a Deus,  Sl 32.3-5,  51.1-17 

 > Intervir ou não ? Não há regras fixas sobre a atuação do pastor, nestes casos.   

2.4  Atrito entre duas ou mais pessoas 

*Causas: conflitos de personalidade, rejeição,  
                ofensas não resolvidas,mal-entendidos  Pv 18.19   
‘irmão ofendido resiste mais que uma fortaleza; suas contendas são ferrolhos dum castelo’   

      >  Pessoas feridas se ‘fecham’ e passam a ser prisioneiras de si mesmas.     
      >  Quando em conflito, a reação natural é fugir, em vez de ficar para resolver. 
      >  Resultado: desespero e solidão 
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2.5  Rebelião contra Deus, leva ao afastamento do povo de Deus, da igreja. 
      - pecado de presunção,  ‘não suba todo o povo...’  
     -  pecado de Acã,  Js 7.2-5 quis para si:   o  condenado por Deus,  
                                                                      e  o consagrado a Deus   
     Resultado:  derrota em  Ai... 
      
PARA O NOSSO ENSINO FOI ESCRITO 
 
1- Atitude ante a derrota   
 
      1-   ‘há alguma coisa errada’ o coração do povo se derreteu, Js 7.5  
            >  Há mudança do comportamento usual, estranho...  
        
       2-    ‘o que aconteceu?’ Js 7.6-9   
           > Grande perplexidade os leva a cair de joelhos:  
 
       3- Josué e os anciãos: relacionamento de confiança e ajuda mútua. 
 
2- Revelada a causa do problema: pecado, Js 7.10-15 ( 
      1-   ‘Quem são os envolvidos?’  Js 7.16-21  
             >  Precisou grande esforço e empenho para achar o  foco 
       2-  Precisa  haver confrontação:  
              -  sem conclusões apressadas 
              -  nem colocar  palavras na boca do culpado, mas 
              - ouvir com atenção 
              - pedir que fale a verdade, v19.   
 
Obs: *Pecado de desobediência contra Deus precisa de muito tato na confrontação: 
           Alguns textos: Gl 6.1-2,  Tg 5,19-20  
           Não podem ocorrer em ambiente de ‘tribunal’, 
                                           nem diante da congregação, só em último caso,     cf Mt 18.15-17 
           Ex: Natã confronta Davi, 2Sm 12  
 
  Obs: nem todo conflito entre crentes requer confronto direto ou  intervenção de terceiros    
     d) ‘O que é necessário fazer?’  Js 7.22-26 /   No caso, foi a pena máxima.  
          Atualmente, época de graça e misericórdia, aplica-se a disciplina.  
 
*Disciplina deve ser feita com muito tato para a ‘emenda não ser pior do que o  soneto’   Só mesmo 
quando o nome do Senhor e de sua família são maculados 
 
Repassando: ROMPIMENTO DE COMUNHÃO ENTRE IRMÃOS RESULTANTE DE  
                       - desobediência contra Deus não se refaz por si mesmo.:  
                        >  é  preciso alguém interferir, logo !     
                           (quanto mais durar o rompimento, maior será o impacto que causará)  
                      >   Comece a resolver o problema hoje mesmo  
    A solução aplicada pode ser dolorosa no começo, mas gratificante, afinal.  
> Não desista. Dizer a verdade em amor é uma das mais importantes funções da igreja   
 
Lição de casa:  
1- Que providência tomar para evitar ‘enfermidades’ no corpo de Cristo ? 
2- Reveja  as diversas razões de rompimento.Comente-as. 
     -   Pense em quem se afastou,    e   pense como reintegrá-lo. 
3- Um ferido restaurado sabe como lidar com quem está ferido: ‘ consolando com as  consolações com 
que fomos consolados por Deus’    2Co 1. 
4- Quando nossas transgressões têm forte impacto sobre o corpo de Cristo?  
5- Conversar sobre a importância de ser humilde  Gl 6.12, Tg 5.19-20 
6-Você tem amigos com relacionamento de ajuda mútua e de confiança?   
                          # Dê graças a Deus pelas amizades. 
 
Cap 7  O VERDADEIRO  AMOR  
 
1- Os vários tipos de amor 
   1- amor romântico...piegas  
   2- amor condicional: se fizer isso, posso amar você  
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   3- amor como retribuição: como você me fez isso, então vou amar você. 
   4- amor verdadeiro...forte: agüenta os trancos da vida 
                                     honesto o bastante para confrontar/ser confrontado  
                                     generoso para perdoar 
 
2- Raramente se admite buscar companhia sem ter um motivo específico: problemas, jogo, 
negócios, bebida (bar)  &  Não se fazem mais visitas para conversar, como antigamente  
                                     >   Raramente se admite carências emocionais. 
                                     >    Proliferam os psicólogos porque faltam os amigos verdadeiros 
 
* Principalmente entre os homens (pensam) manter-se auto suficiente é sinal de fortaleza  
 
3-   Dez mandamentos do machão: 
1- não chorar  2- não demonstrar fraqueza 3- negar necessidade de afeição, carinho, calor humano 
4- nunca precisar  ser consolado  5-nunca precisar de ninguém  6-  nunca precisar de carinho  
7- feito de aço, não de carne   8-  inviolável em sua masculinidade  9- faz tudo sem a ajuda de ninguém.   
 
 
4-  A quem você ama?   
    -  Uns dão respostas com evasivas... 
    -  Outros dizem: - Não odeio ninguém.  O contrário de amor é indiferença!  
    -   O verdadeiro amor é o pulsar de um corpo sadio   pg 125  
  
 
Atitudes de quem ama:  procura criar pontes / diminuir distâncias / estende a mão / arrisca-se /                 
                                          =  demonstra  interesse / fala sem rodeios / mostra afeto  
 
* Cuidado com amor- armadilha :  esguichador, pressurizador, vareta de fuzil 
i)  Esguichador :    bajulador, palavreado vazio e superficial  
ii) Pressurizador:força a pessoa a fazer coisas para agradá-lo e obter seu amor. 
                     Manipula, controla, pressiona, encurrala, tem segundas intenções.    
iii) Vareta de fuzil... impõe seu amor sem a menor cerimônia. Insensíveis à reação do   outro, eles AMAM 
amar o modo como  eles amam   
 
 
5- O verdadeiro amor 
 
5.1    Amor é essencial... em tudo o que fazemos  Não é opccional.  
 
5.2    Amor é ação: demonstração...não uma inclinação, encenação, apatia, inércia, indiferença   
        -   Amar é ação, envolvimento, movimento, expressão.    
        -   É estar sempre disposto a fazer algo pelo outro. 
        -   Indiferença é maligna 
 
5. 3  amor bíblico:  
  é... SIM: paciente / benigno / não se alegra com a injustiças mas regozija-se com a verdade  
                  tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, jamais acaba   
  é... NÂO ...não arde em ciúmes / não se ufana nem é arrogante /não se conduz inconvenientemente   
                     (não é indecente) / não procura seus próprios interesses / 
                     Não se exaspera / não se ressente do mal.  
>  Resumindo: 1- aceito você como é...  2-  valorizo você   3- preocupo-me com você   
                        4-  desejo o melhor para você    5-  cancelo todas as suas ofensas. 
 
5.4  Amor é investimento a longo prazo 
       - sobrevive às intempéries da vida, nunca pensa em fugir, em desistir. 
 
Para pensar /debater  
1- Qual a característica do amor que mais aprecia ? Por quê?  
2- Releia a lista do machão : o que acha? Como o homem pode demonstrar amor sem dar a impressão 
de ser fraco ou afeminado?  
3- Diga para alguém: eu amo você (por que é tão difícil dizê-lo?) 
4- Sua tendência é cair em qual  tipo de amor-armadilha ?   
5- Tornou-se indiferente com alguém?  
     - Confessaria isso para certas pessoas orarem por mudança?  
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6- Das quatro características do amor, qual tem significado especial para você?               
         (1-essencial, 2-demonstração,3- imã,  4- investimento a longo prazo)  
7- Pensar cinco sentenças básicas que expressam o amor  
              Ah! Lembre-se de dizer que AMA! 
 
Cap 8   PRECISA-SE...abrigo para enchente    #  ou calamidades!  
 
1- A comunhão que há no bar da esquina deveria ser expressa entre cristãos   
     - em vez de exibição de religiosidade, farisaísmo, ou formal e distante ‘educação’. 
  
* A igreja deveria ser o lugar onde as pessoas fossem quando precisassem dizer  a  alguém:- 
Estou acabado, Derrotado / Farto de tudo! / Não sei o que fazer /  Ferido  / Magoado / 
Desesperado /  Confuso /  Preciso de Deus!  
>   Quem você conhece que pode consolar,  como foi consolado? 2 Co 1.3-4 

 
 A igreja é o único exército que fuzila seus feridos   pg 138 
 
2- Por que precisamos de abrigos?  O salmo 31 dá detalhes: 
  >   Para nos abrigar, nos sentirmos seguros, refúgio para descansar, ser curado.  
 
*Três situações  que se busca refúgio: tribulação, pecado, inimigos, Sl 31  
  2.1 - atribulado, tristeza (choro)  debilitado,  31.9-10  Dias cinzentos 
  2.2 -  pecado faz ficar debilitado (31.10)  Vergonha, constrangimento, culpa 
  2.3  -  inimigos...quando alguém sofre, está por baixo, os outros aproveitam para: rir, ridicularizar , 
criticar , rejeitar, fofocar (mexericos),  ameaçar  31.11-13 
           -Pior do que atitudes hostis é o silêncio da indiferença ( já morreu!) Sl 31.11-13 
 
3-Uma ordenança de Deus: cidades de refúgio  Js 20.1-3 
Suas  estradas de acesso eram bem sinalizadas e em bom estado para permitir chegar sem nenhum 
empecilho. Era acompanhado por dois estudiosos da lei  para  aplacar o vingador de sangue,  
                     -  caso este o alcançasse.  
3.1 -  Refúgio para se restaurar da dor, da culpa, do horror do acontecido   
 
3.2 -  Refúgio do vingador de sangue, Js 20.5 , 6-9    
                                                                 Nm 35.16-21/ 22-28 / 35.24-25 
         * Ficaria recluso na cidade: se saísse de seus limites, poderia ser morto  até à morte do sumo   
            sacerdote, quando sairia absolutamente isento de culpa 
                          #   Que maravilhosa ilustração da salvação! 
 
3.3 -  Refúgio para ser acolhido :Envolvimento do grupo: os irmãos julgam 
( consideram os fatos) ...livra...e o faz voltar.  Liderança empenhada em fazer ajudar a se recuperar do 
trágico acontecimento a fim de estar pronto para voltar à vida normal, quando  chegar a  ocasião devida.  
  
4- O que é necessário para dar abrigo , HOJE?  
     Igrejas deveriam ser cidades de refúgio, lugares seguros onde as pessoas que  sofrem pudessem 
ser restauradas / pudessem se restaurar, se recuperar. 
      Requer: 
      a)   disposição de ter trabalho para ajudar pessoas em dificuldades 
      b)   terna compaixão para com os necessitados                           pg 150 
      c)   pronto a ajudar de modo prático e tangível 

       d)  acolher a pessoa de modo que se sinta  aceita, valorizada 
   (não apenas mais um números ou nome no relatório)  # ‘está na hora de erguermos bem alto a 
lâmpada do perdão, a tocha da graça divina ‘ 

 
Para pensar :  
1- O que mais lhe chamou a atenção neste capítulo? Por que? 
2- Compaixão, comiseração, misericórdia, tolerância... 
     - Veja se elas estão presentes em sua vida  
     - Onde aprendemos a tratar as pessoas como as tratamos?  
3- Lembrar das 3 razões de se precisar de refúgio: encaixa-se em algumas delas?  
     -  Ou algum conhecido  ?    (  tribulação  pecado,  inimigos )  
4- Como poderia abrigar alguém que sofre?   Modos práticos  



14 
 

5- crentes são como porco- espinhos:   pg 151  
     - juntam-se para se aquecer mas espetam-se e acabam brigando,  
6- Onde ir para encontrar refúgio?   
    #  Não tem! Por isso se afastam da igreja ou enchem as ‘Universal’  da vida  
      
Cap 9  ELEMENTOS PERNICIOSOS têm de ser eliminados, como pragas de plantações    
 
Atitudes a serem consideradas nesse sentido 
* Igreja, o corpo de Cristo ( 1Co 12)  precisa de cuidados como o corpo  físico 
  A instrução a Israel ao entrar em Canaã serve de ensino para nós, Rm 15.4  
        1- obediência: fator de unidade,  Ler  Josué  23     
        2-  completar a tarefa        
        3-   não se deixar acomodar pelas vitórias conquistadas,  
              3.1  esforçai-vos ( SIM) ...   NÃO cair na rotina, no marasmo,  Josué 23.6    
              3.2   agir  ( sim) NÃO  se misturar, Js 23.7   
              3.3   não se contaminar com a mentalidade vigente, idólatra 
                      - não mencionar os nomes dos deuses deles 
                      - não jurar pelos deuses deles 
                      - não servir os deuses deles 
                      - não adorar os deuses deles 
A  única opção deles era  amar o Senhor seu Deus e  continuar sendo povo exclusivo  de Deus.  
 
*Adverte quanto às conseqüências da desobediência: Js 23.12-13   

      1- o Senhor se apartará deles,  não mais os protegendo 
      2- sofrerão impiedosamente opressos nas mãos do inimigo 
* 
 E o que aconteceu? Não expulsaram,  nem destruíram os moradores da terra  
                                    Js 1.19, 27,28,29,30,31-32, 33, 34  
‘Condescendendo com o erro, acabaram vencidos, em vez de vencedores’       
              ‘fazer concessões (com o erro) nunca dá certo.  
                    Sempre acabamos queimados. Pg 160   
    # descer ao território inimigo, juntar-se a eles, os faz vencedores sobre nós  
          ‘más conversas corrompem os bons costumes ‘ 1Co15.33   
                           A  tendência é ir ladeira abaixo 
 
Obs: laço e rede # os pés ficam presos, atrapalha/ impede o andar com Deus . 
         - Açoites: humilhação, dores,  
         - Espinhos nos olhos: cegueira espiritual,  Jz 3,5,e6  
         - Mistura física...que sociedade? Comunhão?  1Co 6.20   
         - Idolatria, ídolos no lugar de Deus 
 
1- Laços e redes que impedem o andar com Deus:  
    > Atitudes do mundo, carnais, toleradas na igreja: críticas, observações descaridosas  e negativas,   
   >  intolerância, suspeitas, sofisticação, cinismo, preconceitos, rancores, orgulho, olhares de 
condenação,   Atitudes de rejeição:  fechada, inaccessível 
 
2-Açoites: causam humilhações e dor... 
   2.1  é  usar a Palavra como chicote  para vergastar a pessoa,    
   2.2  é pressionar para mudar de atitude: ‘pare com isso’_ ‘ precisa se corrigir’   
   2.3 é forçar a agir ‘como crente’ : impor padrões rigorosos e rígidos,  
                                                         -   qual  torniquete legalista 
 
3- Espinhos: tormentos exteriores que entram e contaminam o corpo: 
   3.1 - persistir no pecado voluntário, sem arrependimento     
  3.2  - agir deliberadamente sob o domínio da carne / vergonhosa carnalidade 
  3.3 - justificar atos errados ...acusando, racionalizando, auto piedade. 
  3.4 - agir hipócrita  com crentes novos, liderança hipócrita    
 
Para pensar 
1- Comparar  células cancerígenas e ao comportamento de certos crentes 
2- Como manter relacionamentos bons e saudáveis? Conte  seus problemas 
3- Defina 3 tipos de perigos com suas próprias palavras: 
4- Pense em laços e redes que precisam ser tirados de seu lar: requer coragem 
5- Proponha-se a confortar alguém que sofre.  
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Cap 10   DECIDA  POR SI MESMO :   
> ‘é fácil ficar  tão irritado  e incomodado  com coisas insignificantes, que nos esquecemos das 
importantes. Preocupamo-nos com detalhes mesquinhos e perdemos de vista o quadro geral’   pg 167 
 
*Facilmente  nos perdermos na roda viva do ativismo infrutífero para a eternidade, e nos 
>  esquecermos de edificarmos as vidas de acordo com o Gabarito da Palavra. 
>  Ativismo faz parecer  que as coisas estão sendo feitas 
    -   dá a  impressão de produtividade    
     & Enquanto a obra do Espírito, feita no interior do coração,  não dá IBOPE 
 
* Faça pesquisa em sua igreja e pergunte :  Para que esta igreja existe  ? 
*Todos pensam em termos de pregação...mas esta é apenas uma parte de um grande bolo. 
*É o mesmo que dizer:   
      Somos uma família porque almoçamos juntos aos domingos ! 
  
>  Para você, o que é Família ?  O autor diz:  acolhe _ atende aos que sofrem (?) ouve uns aos outros, 
interessa-se pelo fracos e os apóia, anima, fica sempre ao lado nas adversidades, riem juntos, 
estabelecem bases de responsabilidades e avaliação, permite que seus membros expressem 
sinceramente seus sentimentos, e toda a gama de emoções.  
 
  DEFINIÇÃO DE FAMÍLIA  é união de casal  hetero sexual  constituída sob funda-mento de (suposto) 
amor mútuo e compromisso de ajuda mútua em qualquer situação, cada um suprindo necessidades 
básicas uns dos outros,acolhendo  os necessitados de abrigo, comida e apoio. Também deveria 
funcionar como grupo  de prestação de contas, exortação e consolo mútuos 
 
.  # Seja como for, qualquer um concorda que família não é só almoçar juntos aos domingos, 
 
A IGREJA TEM PASSADO MENSAGEM ILUSÓRIA: 
1-  se você está de bem com a vida, sua crença doutrinária é ortodoxa, está disposto a contribuir com 
dinheiro e participar das atividades que o líder inventar...   
2- se precisar  apenas de um sermão adocicado aos domingos, em hora que lhe convenha, alguns hinos 
e conversas superficiais...   
3- então venha  congregar conosco !   
 
 
PROPOSTA DESTE LIVRO:  desmascarar as igrejas em geral  
> mostrando  que  a verdadeira  Igreja tem relacionamentos sinceros, francos e realistas 
 
> Apresenta  verdades bíblicas para conformar  a vida  à  vontade de Deus:  sem ser chata, propicia 
ocasiões de lazer e  confraternizações, onde todas as pessoas se sintam acolhidas, independente  dos 
problemas pelos quais esteja  passando.    
 
1- Decisões que favorecem um bom relacionamento.  
   Ex de Josué no fim de sua vida: muito já havia sido feito, mas ainda havia  muito a ser feito... 
         >   é assim também na vida, não importa em que fase estejamos! 
 
1.1   Fator principal, Js 24.11-13 / 14-15  
        -  Deus dá as bênçãos mas compete a cada um decidir por si mesmo e agir conseqüente, 
           >   SE  vai continuar a andar no caminho da bênção, ou não.  
  
  1.2 Retidão pessoal...obediência...santificação...verdadeira espiritualidade  não são apenas  
                comportamentos externos mas são, sim,  evidências do que há no coração:   
    
            > Não são resultados de regras, leis, pressão social, rejeição disciplinar, etc 
‘irmãos super tensos, que defendem regulamentos firmes e  rígidos, que gostam de ordenar e tanger?’ 
pg 171   
            >  a expectativa de Deus é ‘amarás‘ ( Dt 6 ) mesmo no tempo da  Lei 
‘carrancas são ótimas para provocar sentimentos de culpa, mas não levam ninguém a desejar ser 
diferente...queimei muita energia...mas deu em nada’  pg  173 
 
1.3  ‘Pessoas reagem melhor a exemplos pessoais:  
      ‘Eu e minha casa serviremos ao Senhor’ Js 24.15 
       >  querem viver vidas mais santas, mas não querem ser tangidos como gado’  
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     >  reagem melhor como ovelhas ( que seguem ao pastor) do que como bois !  
     >  ‘querem exemplos que possam seguir, mas antes querem ter certeza de que o modelo é autêntico’  
              &  é exatamente  que Jesus disse ser necessário , Mt 7.21     
   
     > -’procuram meios de sair da mediocridade rumo à maturidade,  
          (mas não pegam qualquer  ‘carro’ que passa’  obrigando-os a seguir )  
 
     > estão querendo resolver questões básicas, mas precisam de tempo para resolvê-las  
 
    >  precisam de tempo e espaço para crescer, acima de tudo,  
    >  precisam decidir por si mesmos  
    >   precisam de estímulos para seguirem o exemplo 
         ( em vez de  serem  pressionadas pela exigências seja de quem for.  )  
 
 2- Pontos essenciais de compromisso motivado pelo exemplo: Js 24.14 
 
 2.1  decisão de 1- TEMER...2.2   2- SERVIR  2.3  e   3- OBEDECER ao Senhor 
       ‘sois testemunhas contra vós mesmos de que escolhestes ao Senhor’,  
   
&  Só a decisão voluntária de obedecer ao Senhor  tem influência direta sobre a conduta’  pg 175   
 
Mensagens transformadoras  são direcionadas à mente (explicam fatos espirituais)  
                                                 -Apelam à tomadas de decisão (Vontade) pois as 
Mensagens emocionais se diluem tão rápido quanto os sentimentos. 
 
3- O benefício supremo: acertar decisões pessoais com a vontade de Deus   
      
     Deus fica conosco Deus está com vc enquanto vc está com Deus 2Cr 15.2  
     ‘enquanto...’  integra Seu poder às nossas vidas: troca conflito por  paz, 
                            culpa por  perdão,  fraqueza e instabilidade por  força e estabilidade 
   
&  ‘Está começando a pensar que igreja é mais do que púlpito e bancos?’  pg 176  
 Percebe que ‘relacionamento com outros é tão importante para você que vale a pena o esforço e risco 
de se aproximar dos outros?’    
    
   A boa notícia é que Deus abençoa e apóia tal decisão, Sl 133  
  1-   a  decisão,  Dn 1.8 não inclinação, ou  consideração de alternativas.   
  2-  de todo o coração, Jr 29.13  não superficial  ou relativa  
  3-  de praticar: é que  faz toda a diferença final: se vamos cair ou permanecer em pé!  ( Mt 7.21 )  
 
> Tomando decisões certas, construímos sobre o fundamento firme da Palavra, 
                                              -  e resistirá ao teste dos embates da vida, através dos anos.  
 
4- O que você decide ? Algumas perguntas delicadas: 
 
1- Você ouve e PRATICA, ou fica só no  ‘LINDO SERMÃO’ ?   
2-  Assenta no coração seguir Jesus, ou está aberto a todas as possibilidades ?    
3-  Fixa-se no importante, ou  se perde na infinidade de detalhes?  
     >  Pela Palavra, Jesus nos confronta com o que realmente importa e tem valor eterno.   
     > Jesus Se nos oferece a nós, e nos dá visão,graça, entendimento, etc 
 
* VOCÊ...está tão ocupado em fazer a igreja ‘funcionar’ direitinho que perdeu de vista o mais importante: 
que é alinhar seu  relacionamento  com Deus, através da Palavra _ base do relacionamento saudável 
uns com os outros.  
             Tudo começa com o aceitar Cristo pela fé.  Já o fez ?  
              >   é a diferença entre o joio (que parece mas não é...) e o trigo ( que é, de fato)  
 
& Aceitar Jesus é a decisão mais importante e decisiva de toda a sua vida, cujas conseqüências 
se estendem desta vida, por toda a eternidade.   pg 178   
    >  ‘comparada à decisão de seguir a Cristo, todas as outras são insignificantes’  
 
Para meditar 
1- Valor das decisões acertadas; lembra de alguma que tenha feito? 
2- Qual pensa ser a razão da existência da igreja?  
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3- O que ocupa seus dias: detalhes ou diretrizes?  
                                           Converse sobre frustrações desse dilema.    
4- Se é líder, que tipo de liderança exerce?  
                      Tem dado exemplo,  tem seguido exemplo de alguém?  
5- Temer, servir, obedecer ao Senhor: o que isso implica?  

         # Quais são as dificuldades encontradas?     
6- O que pode ser, na prática, edificar a casa sobre a areia? # é possível transferir uma casa da areia 
para um fundamento na pedra? Especifique como   
7- O  que você  decide ? Já fez a decisão mias importante de sua vida ?  
 
 # Na realidade, cada momento da vida representa uma decisão e  terá a devida conseqüência na 
Eternidade.Em poucas palavras, conte como aceitou Jesus  

 
Cap 11  A NECESSIDADE DE RESPONDERMOS  PERANTE ALGUÉM 
             Ex  passar o farol fechado  #  Todos somos exemplo: bom ou  ruim. 
 
1- Somos responsáveis diante dos outros    
    *Somos responsáveis por nossos atos, e opções:  
     - responsabilidade financeira (de pagar)  
     - responsabilidade trabalhista (de trabalhar)   
      - responsabilidade acadêmica (de  freqüentar a escola conforme a regras daquela escola)    
 
* Em geral, se aceita  dar  contas aos  nossos superiores de nosso desempenho  todos devem fazê-lo) ,  
 -mas quando se trata de prestar contas de nossos  atos pessoais, aí as pessoas se retraem...  pg 183        
    Por que a resistência?  >  evidente que não será a qualquer pessoa... 
                                           - Mas alguém idôneo que Deus porá em nosso caminho 
1a    Uma definição pessoal 
Requer  dispor-se a dar satisfações: dizer o que fez e o real  motivo  de seus atos       
               -  ter atitude aberta, não defensiva, com relação às suas intenções 
             -  ser responsável por seus próprios atos ( não culpar ninguém)  
 
* Importante ingrediente é a real amizade cristã   >  Peça que  Deus lhe traga  tais pessoas: 
relacionamento franco e significativo com um ou mais amigos íntimos’ pg184 
 
1b  Traços de caráter  da pessoa que vive de modo transparente, íntegro 
     - vulnerável ... capaz de se mostra como é,  sem temer ofensas, agressões, 
     -  maleável...desejo enorme de aprender.  
     - humildade. Disposto a ouvir, a considerar opinião do outro. 
                          -  Aceita a idéia de ser necessário mudar para crescer,    
                          -   está disposto a  considera  conselhos 
       - sincero...transparência. Sem fingimento, hipocrisia, ‘se fazer’  o que não é...  
       - disposição de se dar aos outros... 
      -  ser accessível, acolhedor;disposto a reunir-se com outros regularmente;  
      -  não se importar de ser importunado  
                  
                     >  Por tudo isso, essa pessoa é tão rara  !  
 
&  Casamentos( família) é relacionamento de prestação de contas 
 
1c  Textos bíblicos relacionados a esse assunto:   
      >  prática do bem,   > mútua cooperação   
      > obediência a líderes que devem prestar contas das almas de seus liderados...Hb 13.16-17  
     >   Liderança cf padrão da Palavra ‘velam por vossas almas’   
                           >  E quem cuida dos líderes?   
                            > sei de denominação que tem pastor de pastores : exemplo a ser seguido! 
 
‘leais são as feridas feitas pelo que ama, beijos de quem odeia são enganosos’ Pv 27.6 
 
1d- O perigo de lideranças extremas ( pg186)  super severos ou omissos 
 
Cuidado: alguns podem se tornar verdadeiros abutres, com mentalidade de Gestapo  
                a) excessivamente severos... ex Diótrefes, 3Jo v9-11  
                       # ex de liderança severa, autoritária,  opressora, exclusivista  
               b) excessivamente brandos...viva e deixe viver, como os coríntios,  1Co 5.1-3 
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                c)  omissos  Erro do tempo dos juízes:’cada um fazia o que lhe parecia certo,        
                                                                              Jz 21.25  
 
2- Afinal, prestar contas é bíblico?  
   2a   Na vertical: em primeiro lugar, temos de prestar contas a Deus,  Mt 12,35-36  Hb 4.13      
            ‘cada um dará contas de si mesmo a Deus’ Rm 14.12  
               -  eis a base de nosso galardão,  2Co 5.10   
 
 2b    Na horizontal:  dar contas uns aos outros,   Rm 12.9-16  e Rm 15.1-2, 14 
     Ex de igreja: saquinho de bolinhas de gude, ou cacho de uvas?  
      
     Membros de igrejas passam por todo tipo de situações:  
      -  sofrimentos,1Co 12.26-27 
      -  declínio espiritual, Gl 5.25-26, 6.1-2   
      -  carnalidade,  ‘vós que sois espirituais.’..Gl 6.1 
      > o discipulado é fundamental para criar vínculos de confiança 
        -  para pedir ajuda em caso de necessidade.   
 
2c  O lado  positivo de ter de prestar  contas é  
 
   i) diminui a  probabilidade de cair em laços: 
      ‘com os que se aconselham se acha a sabedoria’. Pv 13.10  
      ‘ensino do sábio ...evita os  laços de morte’    Pv 13.14   
      ‘o que guarda a repreensão será honrado’ Pv 13.18    
      ‘anda com os sábios será sábio’  Pv 13.20  e   Pv 15.31           
      ‘atendem à repreensão salutar, no meio dos sábios terá sua morada’              
      ‘rejeita a disciplina menospreza sua alma’ ‘doçura no conselho cordial’  Pv 27.9  
     ‘ atende à repreensão adquire entendimento’   Pv15.32   
      ‘ ferro com ferro se afia,  assim o homem ao seu amigo’  Pv 27.17 
      ‘QUEM  PODE ENTENDER OS PRÓPRIOS ERROS ? ‘ Sl  19.12  
 
    ii)... evita camuflar erros ou pecados, isentando-se da punição  
         ‘ leais são as feridas feitas pelo amigo’  Pv 27.6  
         ‘ vergões...purificam do mal, e os açoites o mais íntimo do corpo’  PV 20.30 
 
2d Todos temos pontos ‘fracos’ que precisam de limpeza e fortalecimento   
     ‘foi bom ter sido afligido: guardo Tua Palavra, aprendo Teus mandamentos,   
              >  prova da Tua  fidelidade,    Sl 119. 67 , 71, 75  
 & ‘super espirituais’ também precisam de quem lhes chame a atenção Gl 2.11-12  
                   # Paulo a Pedro, Gl ......   Natã a Davi,    ....... 
   
Conclusão: tentado a passar sinal vermelho, a carteira de habilitação  lhe vem à mente. 
 
 
3- Quatro sugestões práticas _  Pense no valor de se prestar contas        
    3.1   verei meus pontos cegos, terei ajuda nas fraquezas  Is 41.6?  
    3.2   responda a si mesma: por que me isolo? / Onde isso vai dar?    
    3.3  arranje um grupo de oração e apoio mútuo  
 
   *Características: discrição( guarda segredo) / sinceridade objetiva / autêntico   

                  realmente espiritual, acessível, leal: fiel, constante, coerente.  
    
     3.4  Cultive amizades com quem o ajude a  seguir a Jesus, 
            que lhe fortaleça a confiança em Deus, 1Sm 23.16  Jônatas  
 
      &  Onde há alguns destes ? pg 198      
‘pessoas a quem você respeita, que se reúna com você para orar e conversar,  
- fazer avaliações, aconselhar, examinar decisões, ajudar a manter a cabeça no lugar, o coração reto 
diante de Deus. Sinceros (não bajuladores)  francos (não grosseiros )  sabem reanimar , não são 
ingênuos, agem com tato  mas falam o que preciso ouvir, mostram a verdade bíblica,  enão que eles 
acham...)        >  sabem ouvir, perdoar sem ser conivente com os deslizes humanos.  
 
Para meditar 
1-  Defina ‘relacionamento de prestação de contas, exemplifique, se possível. 
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2-  Comente /exemplifique casos de extremos  perigosos. 
3  -Debater: privacidade normal e necessária  e isolamento doentio  
4-  Qual o efeito dos versículos em você?  
5-  Ler bem, comentar, parafrasear e exemplificar sl 27.6 
6-  Decore e viva 4 sugestões práticas 
7-  Pense em alguém que respeita e ore para que o livre das ciladas do diabo. 
 
Cap 12  TRANSPLANTE DE  ESPERANÇA  _a operação mais necessária   
 
Igrejas agregam pessoas: como as pessoas são diferentes, as  igrejas também  
 precisam ter sua própria ‘personalidade’  atraindo os iguais para congregar ali.  
 
1-   Tipos de igreja 
       a)  extremamente conservadores 
       b)  extremamente liberais: ‘soltas’  
       c)  extremamente informais, com fortes reações emocionais 
       d)  totalmente silenciosas, rígidas, estóicas 
       e)  ‘analfabetas’ em Bíblia: não se via nenhuma Bíblia 
       f)   bem doutrinadas : ambiente quase de sala de aula    
       g)  enormes, imensas... 
       h) pequeninas   i) antigas  j) super recentes   
       k) de estrangeiros com intérprete 
       l ) igrejas de negros com cultos de mais de 3 horas.  
      m) igrejas super pontuais 
       n) umas dão muita ênfase à música, outras nem tanto ou quase nada.  
       o)  umas pareciam clubes elegantes, sofisticados  p) super informais  
       q) onde os membros eram unidos      r) com disputas internas 
       s) igrejas avivadas, cheias do Espírito, mornas ou totalmente frias  
       t)  com pastores Há décadas, ou que mudam de pastores freqüentemente.  
       u) animadas, festeiras, ou apáticas sem graça, monótonas 
       v)  belíssimas construções, ou  como garagens, ‘quadradas’ ‘despidas’  
       x)  inóspitas  ou hospitaleiras   y) atraentes ou repulsivas. 
   
&   Z)  do Senhor, ou não  ! 
 
1a  As mais trágicas: falam só do glorioso passado. 
    * Hoje, falta-lhes vitalidade e poder:  
              -  perderam a esperança essencial como o  coração para o corpo, 
                                                                                 o  moral para uma tropa do exército,  
                                                                                 o espírito de luta para um  time de futebol.   
    * Há umas que são totalmente marcadas pela desesperança  
            -   Nada dá certo ali, nada vai  ‘p’ra frente’ ali.  
    > Nunca é tarde para começar fazer o certo, a fazer o que deve ser feito. 
 
2- O que é ESPERANÇA?    
    * Esperança é desejar algo com a expectativa de realização: 
  .     - Olha para o futuro. É atuante.   Vislumbra um amanhã melhor.   
 
    * Sem esperança, a pessoa está morta por dentro, mesmo que fisicamente viva.  
       - Desesperança mobiliza, ‘mata’, tira a força, desmotiva     
       &  ‘quando se esmaga a esperança, o coração fica esmagado’   Pv 13.12 
        - ‘esperança adiada adoece o coração, desejo que se realiza é arvore da vida’  
      
     *  O pior de velhice é perder a esperança !  
        -  Em  qualquer idade, sem esperança,  a pessoa murcha, vegeta. 
 
3- O que fazer para manter acesa a chama da esperança?  
    -  Cinco sugestões da carta de Pedro:  
 
3.1    Boa liderança  ajuda ao membros a manter a esperança  1Pe 5.1-4     
      Não...constrangidos, por sórdida ganância, dominadores (dinheiro, ego, indolência) mas   
     SIM ..espontaneamente, de boa vontade, modelos do rebanho 
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     * Líder tenso, preocupado, super defensivo, vulnerável afeta (impede)  a boa  
        convivência entre os membros da igreja.  O pastor é o modelo do rebanho.  
     *  Boa liderança sempre resulta em máximo de benefícios 
 
3.2  Verdadeira humildade uns para com os outros, 1 Pe 5.5-6 
       Orgulho sufoca a sinceridade.  Deus resiste aos soberbos,  v5   
       - Promove grupos exclusivistas.  
       - Resiste às idéias de repartir, de dar lugar aos mais capazes, mais jovens   
                   (  e aos que podem fazer diferença ) 
      - Resiste a inovações e mudanças -  Tem resposta certa para tudo 
      - É dogmático, mente fechada, não aceita ser instruído:  
      
       >  O padrão da Palavra é :      ‘cingidos de humildade’... 
 
3.3  Libertar-se da ansiedade: ‘lançando sobre Ele toda vossa ansiedade’ 5.7 
 
        Preocupação...rouba a esperança. 
        Desvia a  energia para coisas que não resolvem nada. Imobiliza, sufoca, faz viver na defensiva, 
sempre temendo algo,  sempre antevendo possíveis problemas e perigos. 
 
& Gente preocupada é azeda e parece  viver  sob pesados fardos: muitos, enormes ! ...  pg 213            
&  Igrejas vicejantes os atrai: ‘onde há luz, também há mosquitos’ pg 214 
 
3.4  Sensível e sensata consciência da presença do inimigo  1Pe 5.8-9 
      > Cristão precisa ser   
              - Sóbrio...     forte, estável,com auto controle 
              -  Vigilante...  é estar sempre cauteloso,  ciente das coisas. 
    
       >  O inimigo não está de brincadeira, seu objetivo é  devorar.  
            - Rodeia...ataca por todos os lados,  sob todos os aspectos:  externo e interno .  
              - ‘com força me impeliste para me fazeres cair’ Sl 118.13 
                                    ‘mas o Senhor me ajudou!  
       
>  Tática de defesa: Resistir...permanecer ‘firme nas promessas de Jesus’ 
         -     Confessar a presença dele a outros cristãos;  trazê-lo à luz 
 
3.5  Reação positiva diante das Adversidades, 1Pe 5.10-11  
      > Fugir da auto piedade: . Uns têm prazer de chafurdar ‘na lama’            
        -  E, ao passarmos por problemas, há os que nos ‘empurram’  para  a auto piedade.  
 
 COMO PASSAR  PELO SOFRIMENTO?  
        >  Fomos avisados:  ‘no mundo tereis aflições’   João 16.33  
 
1-  Depende da perspectiva com que o sofrimento é  encarado.  
     - Pedro o admite, mas logo passa a uma perspectiva espiritual: 
             ‘Ele mesmo  vos aperfeiçoará, confirmará,fortificará e fortalecerá ’   1Pedro 5.10 
      
    -  Paulo diz:  ‘nossa leve e momentânea tribulação’  2 Co 4.17. 
       
     - Esperança funciona como alavanca em meio a temporais e adversidades  
 
2-  Benefícios que o sofrimento  traz: 
             - Aperfeiçoa...conserta peças fracas, ou quebradas 
             - Firma...torna sólido como granito 
             - Fortifica...enrijece,  troca a fragilidade pela estabilidade   
             - Fundamenta ...é a idéia do alicerce.  
  
       > Sofrimento faz-nos (deve fazer)   voltar à pedra fundamental: Cristo. 
 
     & Já é hora de se falar em encarar a dor e o sofrimento   pg 218 
     >  Parar de se lamentar, culpar Deus, querer a atenção dos outros por estar sofrendo,  
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& ‘a  tendência de evitar problemas e o sofrimento que causam’  
              -  é a principal causa das doenças mentais’  pg 219 
 
3- Observação final  
    - Se quer implantar esperança em sua igreja, repasse os tópicos de Pedro 5  
    - Se quer  mesmo fazê-lo, é grande desafio 
 
Para meditar: 
 1-Avalie sua igreja, honestamente. Não só o que aparenta ser,  
                                                           - mas o que realmente é... 
2- Em que área pode dar sua melhor contribuição? 
3- Como vai a sua igreja na questão de ESPERANÇA?  
4- Como aplicar 1Pedro 5 á sua experiência, e igreja? 
5- Fale de lições que aprendeu através de sofrimentos 
6- Agradeça a Deus pelas lições ‘da fornalha 
 
Conclusão: o autor fala de seus livros anteriores: 
                   -  ‘Eu, um servo?’ e  ‘Firme seus valores’ 
                    - Anima a atirar as máscaras   
 Obs: o título dá a impressão de ser um conteúdo diferente ) 
    
              -  Por quer você optou por isolar-se  em vez da franqueza?    
              -  O valor de um livro se mede pelas  idéias inovadoras que deixou na vida dos leitores: 
              -  Aplique-as.  - Viver sem máscaras faz bem, e é contagiante.  
              -  Tire as máscaras e dê tempo para viver da maneira que você crê. 
              >   Coragem!  Seja íntegro,  autêntico, seja você mesmo.  FIM    
 
Obs pessoal :  acontece que _ quem ousar ser do  modo como o autor propõe _  
        corre o risco de ser  posto ‘na berlinda’ ou  
                                    ser  excluído do grupo maior, feliz com a situação de superficialidade . 
       Jesus foi excluído do sistema religioso reinante. 
       Que Deus conduza a cada um a ser o que Ele planejou ao criar você.   
        > Para a glória do Seu nome!  -x- 

 


