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ESTAMOS APTOS PARA ADMOESTAR
“E certo estou, meus irmãos, sim, eu mesmo, a vosso respeito, de que estais
cheios de bondade, cheios de todo o conhecimento, aptos para vos
admoestardes uns aos outros”. Romanos 15.14.

Bondade
•
•

É fruto da luz. “Porque o fruto da luz consiste em toda bondade, e justiça,
e verdade”. Efésios 5.9.
É fruto do Espírito. “Mas o fruto do Espírito é: amor, alegria, paz,
longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade”. Gálatas 5.22.

Os passos do homem bom são firmes
•

O SENHOR firma os passos do homem bom e no seu caminho se
compraz. Salmos 37.23.

O homem bom tira coisas boas do bom tesouro do seu coração
•

“O homem bom do bom tesouro do coração tira o bem, e o mau do mau
tesouro tira o mal; porque a boca fala do que está cheio o coração”. Lucas
6.45.

Aptos para admoestar
Admoestar – repreender com
arrependimento e à correção.

brandura

e

benevolência

visando

ao

O apóstolo diz aos Romanos e diz a nós também que estamos aptos a
admoestarmos uns aos outros.
1. Devemos fazer isso?
• II Timóteo 2.23-26, na versão NVI, nos diz: “Eu digo novamente: Não se
deixe envolver em discussões tolas que só perturbam as pessoas e
acabam em brigas. O Servo do Senhor não deve ser dado a discussões e
brigas; deve ser amável para com todos e um mestre paciente. Seja
humilde quando estiver procurando corrigir aqueles que se opõem à
verdade. Porque se você lhes falar com brandura e mansidão, é mais
provável que eles, com a ajuda de Deus, abandonem suas ideias e creiam
na verdade. Então eles cairão em si e escaparão da armadilha da
escravidão ao pecado, que o diabo utiliza, e assim poderão voltar a fazer a
vontade de Deus”. 2 Timóteo 2.23-25.
2. Se devemos fazer isso porque não o fazemos?
• Por egoísmo – eu não me importo com os outros. Querem andar assim,
pior para eles.
• Por respeito humano – A Bíblia recomendaria a admoestação se fosse
uma falta de respeito? (Conceito errado que temos em nossas mentes).
•
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•
•

Por culpa – A trave em nosso olho nos impede de ver claramente para
tirarmos o argueiro no olho de nosso irmão. (Mateus 7.4-5).
Por falta de conhecimento – Não sabemos o que a Bíblia diz a respeito.

A parte mais grave
•

•

•
•

•
•

A maledicência – não fazemos o que a Bíblia nos manda fazer e ficamos
comentando as faltas e pecados de nossos irmãos, sem entretanto
admoesta-los.
“Irmãos, se alguém for surpreendido nalguma falta, vós que sois
espirituais, corrigi-o com espírito de brandura; e guarda-te para que
não sejas também tentado”. Gálatas 6.1.
Esta deve ser a nossa atitude, se queremos ser cidadãos do Reino de Deus
temos que viver os princípios do Reino.
Como igreja queremos viver estes princípios. Estamos dispostos a andar
neles? É isso que irá fazer da igreja uma igreja prevalecente, que provoca
mudanças na sociedade onde está inserida.
De nada adianta crescermos em número e não crescermos em influência.
Seremos uma multidão sim! Mas nosso alvo é sermos uma multidão de
pessoas transformadas.

Encerremos então com o versículo 6 do Salmos 23:
•

“Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha
vida; e habitarei na Casa do SENHOR, para todo o sempre”.
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