
 
 
 
 
 
 
 
 

  
AA  HHiissttóórriiaa  ddoo  RReeii  MMeessssiiaass  ((2233))  
(Princípios do Reino)  
 
“Ora, se o teu irmão pecar contra ti, vai, e repreende-o entre ti 
e ele só. Se te ouvir, ganhaste o teu irmão”. Mateus 18.15 Thompson 
(Contemporânea) 

  
Como é que você trata dos problemas de relacionamento? Digamos 
que realmente você agiu corretamente em uma determinada causa e 
que seu amigo “pisou na bola” com você, como é que você vai lidar 
com isso? Eu sei que alguns simplesmente cortariam o 
relacionamento, outros fariam de conta que nada aconteceu, mas 
haveria aqueles que procurariam resolver pessoalmente a situação. 
Qual desses é você? 
 
Sei que em muitos casos somos fortemente motivados a não dar 
continuidade ao relacionamento, sei também que algumas situações 
exigem que sejamos compreensivos,  mas prefiro “procurar” me 
esforçar para resolver o assunto.  
 
Enfim, como se deve tratar do “culpado”? Jesus vinha ensinando 
sobre o interesse que devemos ter pelas vidas que nos rodeiam. 
Essas vidas não são diferentes de você ou de mim, talvez só possuem 
outros erros. Vendo desta forma, nota-se que estamos no mesmo 
nível e que sem a maravilhosa Graça de Deus, estaríamos perdidos. 
 
Fazer outras pessoas conhecerem melhor o Senhor, envolve uma 
ampla extensão de atividades para nutrir, instruir e treinar. Para 
cuidar daqueles que insistem no erro, afim de torna-los maduros, o 
aprendizado, a devoção, a adoração, a justiça e o serviço devem ser 
ensinados em uma esfera de cuidados e responsabilidade. 
 
Veja de onde foi que o Senhor Deus te tirou! Muitas vezes estamos 
mais dispostos a fofocar do problema do amigo, do que realmente 
procurar ajuda-lo. Isso é ser “pedra de tropeço”! Saiba que o mesmo 
peso que você usar, também será usado contra você. O mundo dá 
muitas voltas e em uma delas você pode muito bem se ver em 
situação semelhante. 



 
O Ensino de Jesus em hipótese alguma mostra que deveríamos ficar 
propagando os assuntos alheios ao mundo. Esforce-se pelo seu 
companheiro, ele precisa experimentar da alegria que você têm 
vivido. Note que somente o combustível chamado “amor” é capaz de 
te mover a isso, assim como Jesus que foi até aquela cruz para que 
você pudesse ter uma esperança. “De graça recebestes, de graça 
daí”. Pense nisto. 
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