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A BUSCA DA UNIDADE
Texto base: Fl 1.27-30
Paulo dá uma direção de como devemos nos portar em face das perseguições e das situações
difíceis, nos tornando merecedores do evangelho.
Como tenho vivido? De que maneira tenho andado?
Tenho refletido o evangelho de Cristo, nas minhas atitudes?
Ø Em Ef 4.1 o mesmo Paulo confirma este desejo de que andemos de forma digna.
Ø Em Gn 11.6 – Aqui temos um princípio que devemos aplicar na nossa vida (igreja,
família, trabalho...)
O EVANGELHO DE CRISTO precisa ser o CENTRO DA NOSSA VIDA. É Ele que nos une.
Aqui está a nossa vitória: “ um só espírito, uma só alma, lutando juntos
pela fé evangélica.”
Ler: Fl 2.2-4
OS MAIORES INIMIGOS DA UNIDADE CRISTÃ SÃO: Egoísmo, a vaidade pessoal e o “complexo
messiânico” (A falsa idéia de que determinada pessoa foi chamada por Deus para resolver os
problemas do mundo, e que todos lhe devem plena obediência; qualquer oposição às suas
determinações é considerada como ataque do inimigo).
TEMOS UMA VOCAÇÃO, UM CHAMADO DE DEUS, E DEVEMOS CUMPRI-LO.
COMO VAMOS VIVER ESTE CHAMADO? A resposta está em Ef 4.2-6
Paulo também enfatiza em Fl 1.28 – “ E que EM NADA ESTAIS INTIMIDADOS PELOS

ADVERSÁRIOS.”
Ø Os olhos de Paulo estavam fitos no dia da vindicação (do castigo, da reclamação),
quando haveria a virada de mesa e os perseguidores colheriam o que tinham
semeado. 2 Ts 1.3-12
Rm 8.28 – “ Sabemos que TODAS AS COISAS COOPERAM para o bem

daqueles que amam a Deus, DAQUELES QUE SÃO CHAMADOS SEGUNDO O
SEU PROPÓSITO.”
ü Não importa as tribulações e problemas que tens enfrentado, se possuis uma
CONSCIÊNCIA LIMPA e TEM BUSCADO OBEDECER A DEUS E A SUA PALAVRA, não se
amedronte.
ü Isto não significa que se deva reprimir o medo, entretanto que, PELA FORÇA QUE DEUS
LHE CONCEDE, não deve permitir que ele (o medo) domine o seu comportamento.
Leia ainda: Fl 1.29,30
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Como podemos viver de modo digno do evangelho?
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