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Converta seus relacionamentos a 
Cristo 

 

 

Atos 16.14-15; 1 Timóteo 3.12-13 

Converta seus relacionamentos a Cristo. Aceite o espírito do Caminho em sua vida como 

um todo. Você tem agora mais uma série de relacionamentos para alinhar com o 

Caminho: seus relacionamentos do momento. Ser cristão é ter relacionamentos cristãos. 

É claro que devemos fazer uma ressalva aqui: faça o que depender de você, pois outras 

vontades estão envolvidas, e é possível que você não consiga estabelecer relações cristãs 

com elas. “Se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas” 

(Rm 12.18, NAA). A expressão “no que depender de vocês” é importante. Mas devemos 

agir de forma cristã, mesmo que a outra pessoa não responda assim. 

a) Em casa. Onde houver pontos de atrito, resolva-os de maneira objetiva. Tente ver o 

assunto do ponto de vista da outra pessoa. Imagine-se no lugar dessa pessoa e veja as 

coisas da posição dela. Sua imaginação terá de ser sensível. Não confesse os pecados da 

outra pessoa; confesse os seus. Isso levará a outra pessoa a confessar os dela também. 

Mesmo que tal atitude não resulte em nada, você fez algo para si mesmo; sua paz voltou. 

Acabei de receber uma carta com a seguinte frase: “Acho que ele pensa que, ao admitir 

que está errado, demonstra fraqueza”. Uma pessoa forte não hesita em confessar o erro; 

uma pessoa fraca o faz, para que a fraqueza não seja exposta. Mas, ao se recusar a 

confessar o erro, a pessoa se torna mais fraca. Então vá além de falar sobre os pontos de 

atrito, fazendo uma reunião diária para a avaliação espiritual dos envolvidos e um tempo 
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de oração juntos. Nesse período de oração, você e os outros se unirão em um propósito e 

uma mente comuns. Em Deus, vocês se tornarão um. 

b) Em sua ocupação diária. A ocupação diária pode ser a extensão de sua vida espiritual; 

sua vida espiritual se personifica nas coisas materiais. O chefe de uma grande fundição 

me disse que as falhas de caráter do trabalhador, mais cedo ou mais tarde, se revelam 

nas peças fundidas. Se o caráter é mau, as peças ficam defeituosas. O oposto pode ser 

verdadeiro. Seu caráter cristão pode ficar gravado no trabalho que você está fazendo. 

Deus e nós fazemos as pessoas e as coisas à nossa própria imagem. 

Ó Cristo, estou começando a estender tua vida e teus propósitos aos meus contatos, que 

são extensões de mim. Ajuda-me a criar não mais à minha imagem, mas à sua imagem. 

Isso não será impossível se estiveres em mim – totalmente. Vem, então – totalmente. 

Amém.  

Afirmação do dia: Não posso manter meu contato com Cristo, a menos que converta a 

ele meu contato com os outros. 

>> Retirado de O Caminho [Stanley Jones]. Editora Ultimato. 
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