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Introdução: Suportar e Construir
Recapitulação das últimas duas semanas… Adiáfora, Fraca e Forte….

[Então, vamos buscar o que promove a paz e o que edifica um ao outro. - 14:19

Continuando sobre este tema…]

O texto de hoje é Romanos 15:1-6.

E falaremos sobre suportar e edificara um ao outro.

Meu BSBS e meu amor pela teologia prática.

Com base no que temos falado… a mensagem de hoje é simples, prática e espero que seja acessível a todos

(História: Isso é tão pessoal para mim. “Eu quero que você edifique as pessoas. [não edifícios.] ”

Transição: Isso não é só para mim; é para todos nós. É nossa responsabilidade edificar uns aos outros.
Mas, à medida que trabalhamos para esse grande chamado, descobriremos que é preciso suportar um ao
outro.

1. Suportar um ao outro

1 Nós, os fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar nós mesmos. 2 Cada um de nós
deve agradar ao próximo para o bem deles, para edificá-los. 3 Pois mesmo Cristo não agradou a si mesmo,
mas, como está escrito: “Os insultos daqueles que insultam vocês cairam sobre mim.”
● “Suportar as falhas dos fracos e não agradar a nós mesmos”

● “Bastazo” - Suportem uns aos outros... ajudem a carregar os fardos uns dos outros.
● Gálatas 6:2 “Levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo"

■ Mateus 5:41 “Se alguém o forçar a andar uma milha, vá com ele duas milhas. Dá a quem te pede e não te
afastes
daquele que quer tomar emprestado de você.”
■ Jesus, no contexto, está falando sobre uma maneira radicalmente diferente de responder à injustiça. Paulo
alude a este texto usando a palavra "vizinho".
■ Por quê?
■ Os soldados romanos podiam recrutar qualquer cidadão para caminhar até uma milha e carregar suas
coisas. Não importa o que você está fazendo ou onde você está indo. (Lembre-se do cara que foi forçado a
ajudar Jesus
carregar sua cruz?)
■ Não faça apenas o que é forçado... vá além.



■ Esta resposta radical mostra a liberdade que ainda existe ao enfrentar a injustiça.
■ E Jesus nos ensina que com nossa liberdade expressamos amor. Mesmo que custe.
■ Paulo alude ao ensino de Jesus para nos ajudar a entender o que significa carregar os fardos uns dos
outros.

● Limites - isso não quer dizer que não haja lugar para limites. pense neles como uma treliça para uma
videira. Eles dão os confins onde a videira tem maior oportunidade de crescimento e saúde.
● “Você arruinou nossa noite. Você arruinou minha vida!" Porque eu não te levei ao sorveteiro às 22h de uma
quinta-feira à noite.😏.
● O limite é para seu próprio bem. Você pode não ver agora, mas eu espero e oro e acredito que você vai ver
quando crescer e amadurecer.

● O "forte", o "saudável" ou o "maduro" precisam de menos limites do que o imaturo.
● Os limites são para sua saúde e maturidade e para a pessoa com quem você estabelece limites.

● “Para não agradar a nós mesmos” vamos falar sobre a virtude da humildade

○ Desistir de controle
○ Este é um tipo de vida focado nos outros.
○ O que você pode dar aos outros, NÃO o que você pode receber dos outros.
○ “Pois até mesmo Cristo...”
○ Humildade = segurança na identidade
○ Humildade = segurança na importância
○ A humildade nos permite lidar com conflitos de forma saudável e construtiva.

● O combate é opcional. O conflito é inevitável. (a mudança que eu precisava. Gestão,
casamento, amizades)

○ A diferença entre conflito e combate.
○ O combate é sobre vencer.
○ Conflito é trabalhar para o melhor resultado possível de uma determinada situação.
○ A liberdade é uma realidade do Evangelho (já falamos sobre isso)
○ A liberdade abre a porta para o conflito (especialmente quando minha liberdade bate com o seu... soa
familiar?).
○ O amor é maior que a liberdade.
○ O amor é o maior contexto para o crescimento.
○ O amor nos permite, quando apropriado e útil, deixar de lado nossas liberdades para outro. Passamos
semanas conversando sobre isso, então não vou falar muito mais sobre como e quando o aplicamos. Como
sabemos quando é certo faça isso? Volte e ouça as últimas semanas novamente, e leia os últimos capítulos
de Romanos.
○ Em vez disso, uma vez decidido que devemos agir assim, quero falar sobre como é fazer isso.

● As bandas de resistência nos fortalecem. (Traga uma banda)
● Biosfera - as árvores precisam do vento para desenvolver raízes.

○ Aprender a carregar os fardos uns dos outros (mesmo quando esse fardo é o relacionamento com outra
pessoa) nos aproxima de Jesus. Isso nos ajuda deixar de ser criança. Tornar-se maduro. Ser forte"



○ Na biosfera precisava haver um equilíbrio. Não apenas duros e constantes ventos, mas os fluxos e refluxos
de suave, forte e nenhum. Isto é saudável para nossas almas também. (A propósito, Romanos 1 diz que Deus
fala conosco através da criação, isso nos dá dois exemplos de como)

Transição: suportar para edificar. Pessoas edificadas edificam pessoas.

2: Edificar uns aos outros

“2 Cada um de nós deve agradar ao próximo para o bem deles, para edificá-los”

“epoikodomeō” - Edificar... Construir sobre uma fundação

“Construir ou edificar” - o ato de quem promove o crescimento de outro na sabedoria cristã, piedade,
felicidade e santidade. Para fortalecer um ao outro. Para edificar uns aos outros.

Ferro Afia Ferro

● Você já ouviu esta frase?
● Provérbios 27:17 - 17 Como o ferro afia o ferro,
● para que uma pessoa afie a outra.

Você já viu esse processo?

[imagem]

Não há nada realmente suave ou gentil nesse processo. Exige paciência, perseverança, uma mão firme e
uma vontade de ser moldado, mudado e corrigido para que você possa alcance seu potencial. Seu maior
impacto.

É por isso que as pessoas com quem você gasta seu tempo são importantes. Seja intencional. Pessoas boas
que desejam o seu melhor te ajudam.

Eles te edificam. E você os edifica.

Mas também…

Lembre-se, as pessoas frustrantes também podem ajudá-lo a crescer.

● Quem é meu próximo?

● No contexto, Paulo está falando sobre as diferenças entre os fracos e os fortes Cristãos em Roma… e a
necessidade de carregar o fardo dos fracos com os fortes.
● Ao usar este termo, ele faz alusão ao ensino de Jesus.
● No Sermão do Monte Jesus redefine radicalmente “próximo”



43 “Vocês ouviram o que foi dito: ‘Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo’ 44 Mas eu digo, ame seus
inimigos e ore por aqueles que o perseguem, 45 para que vocês sejam filhos do vosso Pai que está nos céus.
Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e envia chuva sobre justos e injustos. 46 Se você ama aqueles
que amam você, que
recompensa você vai receber? Nem os cobradores de impostos estão fazendo isso? 47 E se você
cumprimentar apenas seu próprio povo, o que você está fazendo mais do que os outros? Nem mesmo os
pagãos fazem isso? 48
Seja perfeito, portanto, como seu Pai celestial é perfeito. Mateus 5:43-48

● Sutilmente…. Se Jesus nos ordenou a amar nosso próximo dessa maneira, você pode amar seus irmãos e
irmãs também. Mesmo quando é difícil.
● Seja perfeito = Seja completo. Melhor tradução = Seja “feito inteiro” como nosso Pai no céu é “inteiro”
● Uma maneira de usar essa palavra é basicamente dizer "crescer até a maturidade"

● Parte do amadurecimento é aprender a suportar os fracos. Para ajudá-los crescer. Amá-los, mesmo que às
vezes custe nossa liberdade. Isto é o que significa “ser perfeito” ou...

...Edificar com intenção

● História sobre Fallon correndo… ela tinha planos de crescer. E eu comendo na Burgerville, seguindo-a no
carro... eu não vou me tornar um corredor melhor deste jeito.

Construir c/ Intenção… Algumas práticas que podem ser úteis.

As palavras importam.

"Ações falam mais alto que palavras." Acho que as ações apenas revelam se suas palavras são confiáveis ou
verdadeiras.

Revelam integridade...

Minha experiência é que eu digo que acredito em algo, mas minha vida é a evidência do que é verdade.

Algumas práticas que podem ser úteis.

Pegue-os fazendo o bem.

Estratégia parental que é útil em todos os relacionamentos.

Esta semana, toda vez que você pensar em alguém de forma positiva, diga a eles.

Quando você ver alguém fazendo algo saudável, amoroso ou útil, diga a eles!

● Fui muito encorajado esta semana por pessoas que me conhecem e me amam.

Seja paciente e sábio ao lidar com pessoas de EGR…



(requer graça extra)

Se você pensar em alguém e sua pressão arterial subir, ore e considere o evangelho.

● Fui derrubado por trolls da internet. Por que é que toda vez que eu vendo alguma coisa no mercado do
Facebook, alguém vai em cima de mim?!?
○ Qual é uma maneira criativa de responder que não necessariamente os deixa em paz, mas isso também
não bate na cabeça deles? Como posso responder em uma maneira que é ao mesmo tempo amorosa, mas
também útil?
○ Às vezes você não deve dizer nada. A relação não permite.
○ Outras vezes você deveria.
○ Você precisa da sabedoria do Espírito para navegar a diferença.

Quer cultivar compaixão em vez de vingança?

Faça o trabalho de sombra.

Significa olhar para dentro de si e perceber que a mesma escuridão (mesmo que seja apenas um caco) está
em você que está naqueles que se opõem a você.

21 “Vocês ouviram o que foi dito ao povo há muito tempo: ‘Não matarás, e quem matar estará sujeito a
julgamento.” 22 Mas eu lhes digo que quem for zangado com um irmão ou irmã estará sujeito a julgamento.
Mais uma vez, quem diz a um irmão ou irmã, ‘Raca’, responde perante o tribunal. E quem disser: 'Seu tolo!'
estar em perigo do fogo do inferno. - Mateus 5:21

Não vamos nos perder em uma passagem como esta.

A palavra “raiva” é melhor traduzida como “desprezar”, o que é reforçado pelo termo “raca”, que é uma
maneira aramaica de dizer basicamente que você acha que alguém é um tolo ou um idiota. Você despreza a
existência deles.

A raiva é uma emoção humana e expressa e processada de forma saudável, pode ser construtiva e
energizante.

“Raca” é desumanizante e arrasa os outros.

Ele está essencialmente dizendo que a mesma escuridão que está dentro de você quando você
desumanizar o outro é um caco da escuridão que leva alguém a tirar a vida de outro ser humano.

Quando você percebe que precisa da graça de Deus tanto quanto o “irmão mais fraco ou irmã” que você tem
que suportar, muda tudo.

É isso que significa “fazer o trabalho da sombra”.

E se você expandir isso além de apenas cuidar um do outro PARA como navegamos nesses que vêem o
mundo de forma diferente de nós, você começará a ver que a Graça de Deus é na verdade, o antídoto para o
quebrantamento do mundo.



Transição: observe o que aconteceu até agora. Em toda essa conversa, tenho referenciado partes da Bíblia.
Paulo continua a aludir aos ensinamentos de Jesus e do Velho Testamento.

Por quê? Porque somos um povo formado por histórias. É assim que os humanos são conectados. Nós todos
acreditamos em uma história, uma narrativa, e derivamos nossa identidade e significado dela.

O evangelho é que é uma história verdadeira e melhor. A Bíblia é a revelação dessa história ao longo da
história humana.

Paulo nos encoraja a suportar uns aos outros, a edificar uns aos outros, e agora ele nos encoraja a ser
edificados pelas Escrituras.

3: Seja Edificado Pelas Escrituras

4 Pois tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, para que, pela perseverança ensinada
nas Escrituras e o encorajamento que elas fornecem, podemos ter esperança.

Pergunta: Como as escrituras nos dão conforto, perseverança e encorajamento que resultada na esperança?

● A Bíblia se torna a lente através da qual vemos o mundo, uns aos outros, a história humana e nosso futuro.

● Quando isso acontecer, você se sentirá encorajado, confortado, fortalecido, e renovada na esperança.

● Esta semana conversei com alguém sobre a situação do mundo. O conversa mudou para duas nações
muito poderosas lideradas por duas pessoas. Medo sobre o mal que eles podem destruir nesta terra e as
pessoas nela
tornou-se o fator motriz desta conversa. É um lembrete sóbrio do que pessoas podem fazer em sua liberdade
que não são formadas e moldadas pelo amor de Cristo.

● Como esta pessoa estava compartilhando passagens e histórias da Bíblia começou a encher minha mente.
● Você se lembra da história de Nebecudnezzer?
● O homem mais poderoso e implacável do mundo. Ele governou o império babilônico, que governava o
mundo. Sua força e poder militar não podiam ser desafiados. Ele pensava em si mesmo, assim como o resto
do império, não apenas como um rei, mas como um Deus.
● Nenhum homem, nenhuma nação poderia destroná-lo. Exceto Deus.
● Vá ler a história em Daniel 4. Deus o entrega à sua própria insanidade, e o rei dos homens torna-se um rei
dos animais. Durante sete anos, ele percorre o campo comendo grama e se comportando como uma vaca.
Ele é literalmente levado à sua própria loucura. E então ele acorda e é mudado. Humilhado.

● Então, quando sou confrontado com o que parece ser um mal esmagador de um poder que
parece indomável... Lembro que Deus ainda está no controle. Ele pode humilhar os corações dos mais vis.
Ele pode mudar o curso da história.



● O resultado? Eu tenho esperança. eu tenho paz. Estou confortado. Estou fortalecido.

● Este é apenas um dos milhares de exemplos sobre os quais poderíamos falar.

● Há histórias de alegria, sofrimento, paz, dor, romance, quebrantamento...expressão da vida. Diretamente
como Deus interage conosco em cada um, ou sabedoria para navegar pelas complexidades da vida.

● Não há uma situação que você possa me apresentar que eu não possa encontrar diretamente
encorajamento, instrução ou esperança das Escrituras.

● O que acontece quando você mergulha nas Escrituras é que as lentes que você desenvolve para ver e
experimentar o mundo ajuda a dar sentido a tudo.

Transição: o propósito de Deus ao se revelar a você é curar, fazer você inteiro, e para dar-lhe conforto,
encorajamento e esperança. Para lembrá-lo, este história está indo para algum lugar, e mesmo que pareça
que as coisas estão fora de controle, Ele permanece. Ele está juntando tudo de novo e convida você a fazer
parte.

Conclusão: Harmonia, Espírito Santo e a Esperança do mundo

5 Que o Deus que dá perseverança e encorajamento vos dê a mesma atitude da mente uns para com os
outros que Cristo Jesus teve, 6 para que com uma só mente e uma só voz glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso
Senhor Jesus Cristo.

Uma mente + Uma voz

Unidade versus uniformidade.

Unidade é Harmonia

O impacto de nossa Harmonia é que nossas vidas possam dar glória a Deus.

Isso soa estranho?

O que isto significa?

O Evangelho é a peça do quebra-cabeça que as pessoas anseiam. Alguns só precisam de ajuda
vendo, ouvindo e confiando. Mas quando o fazem... eles encontram a glória de Deus, a esperança do Mundo.

O que as pessoas devem ver quando olham para a igreja?

Eles deveriam ver um povo moldado por Jesus. Por seus ensinamentos e por toda a Bíblia. Devem ver um
povo que nem sempre concorda, mas sabe discordar em saúde. Eles devem ver um povo que carrega os
fardos uns dos outros de tal maneira que é saudável, cura e traz o melhor um do outro e desafia o pior. E eles
devem ver um povo que tem uma disposição para o crescimento e bem-estar dos outros

Mas como?



O espírito Santo

Vejam, existem muitos programas e filosofias por aí que prometem florescer como Jesus. Mas o que lhes falta
é o poder real para fazer essa mudança.

16 E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro advogado para vos ajudar e serdes convosco para sempre — 17
o Espírito da verdade. O mundo não pode aceitá-lo, porque nem o vê nem o conhece. Mas você o conhece,
pois ele vive com você e estará em você. John 14:16-17

Não podemos suportar uns aos outros, edificar uns aos outros e ser verdadeiramente moldados por Jesus
e as Escrituras sem o poder do Espírito Santo renovando nossas almas.

O Espírito é a pessoa de Deus que reside em nossas almas. Remodelando-nos e curando-nos.
Nos condenando. Guiando-nos para a verdade. Nos capacitando a ir além do que somos humanamente
capaz de fazer.

Abrimos nossos corações e respondemos a ele. Ele faz o trabalho.

Se você quer esse tipo de vida. Ore comigo.

Peça ao Espírito Santo para entrar em sua vida. Para ajudá-lo a lidar com as pessoas que são
difíceis. Para crescer fora de sua imaturidade. Para se tornar inteiro. Para ser edificado, e para ajudar
edificar os outros. E para lhe dar o tipo de vida que é um testemunho da Graça de Deus para o mundo
quebrado ao nosso redor.

Amén

Bênção + Oração:

Que vocês sejam um povo... que carrega os fardos uns dos outros
E um povo... que edifica uns aos outros
E um povo moldado pelas Escrituras e pelo poder do Espírito Santo.

E nas palavras de Paulo...

13 Que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para transbordar de
esperança pelo poder do Espírito Santo. Romanos 15:13

Amo todos vocês!

Graça + Paz


