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A PRÁTICA DA EDIFICAÇÃO
“Que fazer, pois, irmãos? Quando vos reunis, um tem salmo, outro, doutrina, este traz
revelação, aquele, outra língua, e ainda outro, interpretação. Seja tudo feito para
edificação”. I Coríntios 14.26.
Objetivo: Promover a edificação mútua.
“Assim, pois, seguimos as coisas da paz e também as da edificação de uns para com os
outros”. Romanos 14.19.
As Escrituras claramente ensinam que a mais alta forma de vida espiritual que
podemos experimentar se encontra num grupo reunido numa casa, grupo esse no qual
cada cristão se torna um vaso para os “dons da graça”, resultando na edificação do
grupo.
Cada membro deve permitir o fluir dos dons espirituais e a edificação do Corpo,
o que também produz resultados evangelísticos poderosos.
Não nos contentemos com aquele tipo de reunião em que todos se tratam com
gentileza e educação, apreciam um estudo bíblico bonito, e até sentem emoções fortes e
calafrios. Precisamos buscar ao SENHOR, tomarmos o dom que Ele nos deu para
edificar o corpo, e deixarmos este dom fluir para a edificação das pessoas.
Isto deve ser buscado em nosso TSD (Tempo a Sós com Deus). Deus usa
pessoas, Deus fala através de pessoas, se move através de pessoas.
1. Paulo nos pergunta o que faremos quando nos reunirmos?
2. No texto de I Coríntios 14.26 podemos perceber alguém que não tivesse um dom
espiritual para compartilhar com os outros, trazendo edificação?
3. Cite as partes do texto que demonstram que todos tinham algo a compartilhar.
4. Em relação a este assunto no que devemos e podemos melhorar?
5. Estejamos orando durante a semana, uns pelos outros, para que todos nós
possamos fluir nos dons que Deus nos deu.
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