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SEDE BENIGNOS UNS PARA COM OS OUTROS
“Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos
outros, como também Deus, em Cristo, vos perdoou”. Efésios 4.32.2.14-1
Objetivo: Mostrar que é exatamente no ato de ser benigno uns para com os outros que
aparecem as provas concretas da fé e do modo como o cristão vê a Deus.
Estamos com esta palavra encerrando uma série de meditações sobre como
devemos tratar uns aos outros, segundo a Palavra de Deus! Obrigado por sua paciência
até aqui.
Jesus deu o exemplo de que não só se pode como também é absolutamente
imprescindível mostrar na ação o que se crê. As obras são uma evidência da fé. Foi isso
que o apóstolo Tiago ensinou: “Meus irmãos, qual é o proveito, se alguém disser que
tem fé, mas não tiver obras? Pode, acaso, semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma
irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer
dentre vós lhes disser: Ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem, contudo, lhes dar o
necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim, também a fé, se não tiver
obras, por si só está morta”. (Tiago 2.14-17). Vida de fé e vida de obras formam uma
unidade. Uma espiritualidade sem serviço ao próximo nos aspectos diários da vida é
religiosidade e não cristianismo. Devemos concordar que as boas obras não produzem o
homem bom, mas o homem bom sempre produz boas obras.
No texto, logo abaixo do Título desta meditação, temos um mandamento e a
Bíblia ensina que é nesse mandamento que se resume a verdadeira religiosidade. E
Hebreus 13.15-16 nos ensina que em consequência da oferta final de Jesus pelos nossos
pecados, temos apenas duas obrigações.
A. Oferecer sacrifícios de gratidão e louvor a Deus. (1 Pedro 2.9).
B. Praticar o bem para o nosso próximo. (Tiago 1.27).
1. O que nós temos colocado como substituto para o amor em nossa religiosidade?
2. Será que nossa religião se tornou um ato sem amor?
3. Como foi que isso aconteceu?
Nós temos o exemplo supremo de Cristo.
a.
b.
c.
d.
e.

Seu amor
Sua compaixão
Sua simpatia
Seu perdão
Seu amor sacrificial

Para refletirmos:
1. O que significa para mim dizer que Jesus é bom?
2. Eu posso alistar os atos de bondade de Jesus para comigo?
3. Quando em minha vida eu me senti muito amado por Deus?
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