Reencontrando o caminho!
Caminhando com outros
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I João 4.7-12

7 Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus; e todo aquele que ama é
nascido de Deus e conhece a Deus.
8 Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor.
9 Nisto se manifestou o amor de Deus em nós: em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao
mundo, para vivermos por meio dele.
10 Nisto consiste o amor: não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e
enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados.
11 Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros.
12 Ninguém jamais viu a Deus; se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor é,
em nós, aperfeiçoado”.
INTRODUÇÃO
Caminhar com Deus é fundamental. Como disse no domingo passado quero deixar claro que não há
cristianismo sem encontro diário com Deus. Você talvez tente argumentar que sua vida é muito
corrida e que você simplesmente não tem tempo. Mas o que ocorreria se tentasse argumentar que
não há tempo de comer todo dia? Seu corpo não iria dar a mínima para seus argumentos. Ele iria
adoecer até morrer. O mesmo acontece com nossa vida espiritual. Sem estar com Deus todos os
dias, morremos. E o pior é saber que, como zumbis, nem percebemos que estamos mortos
espiritualmente. Porque nos adaptamos bem as situações. E viver um cristianismos sem Deus tem
sido nossa especialidade. Entenda! Comer e caminhar com Deus são necessidades diárias que
precisam ser prioridades. Não há argumento que mude as consequências de nossa negligência nessa
área. Então, repense sua agenda e suas prioridades!
Dito isto seguimos para o próximo passo! Caminhar com Deus nos leva a viver os relacionamentos
com os outros de maneira diferente. Toda caminhada é transformada. É como uma barreira que,
quando ultrapassada, nos leva ao próximo nível. Mas se não ultrapassamos essa barreira,
estagnamos, e vamos morrendo. Na caminhada com Deus essa barreira talvez seja o lidar com os
outros. É o ponto de mudança. Permanecer caminhando com Deus de maneira solitária é se deixar
estagnar e morrer!
Deixo de crescer se não vivo meus dias evolvido com o Reino e atento a oportunidades de
evangelizar e abençoar pessoas diariamente. Se não estou empenhado em utilizar dons e bens pra
abençoar pessoas e edificar a igreja. Porque existe um ponto da caminhada onde só avançamos
quando temos que lidar com o outro, suas fraquezas e dificuldades. E só dá para fazer isso se estou
caminhando com Deus. É quando sigo ao próximo nível!
O QUE A BÍBLIA DIZ
Para não deixar dúvida I João 4.7-12 nos lembra: “7Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o
amor procede de Deus; e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. 8Aquele que não
ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. 9Nisto se manifestou o amor de Deus em nós: em haver
Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. 10Nisto consiste o

amor: não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como
propiciação pelos nossos pecados. 11Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós
também amar uns aos outros. 12Ninguém jamais viu a Deus; se amarmos uns aos outros, Deus
permanece em nós, e o seu amor é, em nós, aperfeiçoado”.
Percebeu? Devemos amar uns aos outros porque o amor procede (tem sua origem em) de Deus. Se
caminhamos com Deus, amar será uma atitude natural em nós. Irá acontecer cada vez mais a
medida que eu caminho em intimidade e em constância com Deus. Depois de dar o 1º passo, o
segundo é automático!
O QUE O TEXTO DIZ PRA NÓS HOJE
Caminhando com os outros. Como acontece na prática!? É quando, em conversa com o senhor que
me serve no restaurante, descubro que ele tem outro emprego pra sustentar seus filhos e sua mãe
doente que mora com ele. Então lembro que Jesus disse: “Não acumuleis pra vós outros tesouros
sobre a terra mas ajuntai tesouros no céu” (Mt 6.19,20). E posso dar uma gorjeta generosa que não
fará tanta falta. A necessidade de alguém se torna uma porta aberta pra um pequeno gesto e uma
breve oração.
O céu está aberto o tempo todo. Mesmo nas horas mais estranhas. Por exemplo, quando estou no
engarrafamento e um motorista corta pela contra mão, e quer entrar bem na sua frente. Ou quando
você está com pressa e o carro a sua frente está andando a 50KM/h em uma via de 60 Km/h. E você
não quer perder tempo. Seu coração começa a murmurar e a alimentar o ódio. Até nos lembramos
que Jesus também tem palavras pra isso: “Arreda, Satanás! Tu és para mim pedra de tropeço,
porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens” (Mt 16.23). Temos que estar atentos
as brechas que damos em nosso coração!
Quem anda com Deus diariamente, anda diferente! PoisJesus tem palavras pra todas as situações.
Isso é maravilhoso a respeito dele. Por vezes eu lembro delas e as ponho em prática. Mas muitas
vezes não é assim. Grito com minha família. Ponho-me na frente dos outros. Valorizo pessoas porque
me são úteis. Me esforço por impressionar pessoas. Alimento a minha cobiça. Faço-me herói de
minhas histórias. Sinto inveja. Depois me olho no espelho e quero desistir de tudo. E se Jesus
estivesse presente? Ao meu lado, em todas essas situações em que vivo? Quando caminho com Deus,
mas do que mudar meu coração, eu começo a ter consciência da presença Dele. E passo a viver
adequadamente. Ao menos me esforço. Os apetites desse mundo começam a sumir, perder o sabor.
Somente a entrega a Deus faz essa mudança radical ser real.
Quem anda com Jesus diariamente vê o mundo diferente. Mas não porque o mundo munda. Mas o
nosso coração é transformado ao andar com Deus. E podemos mudar o mundo com uma nova
maneira de viver. Mas só quem está no Reino e aceita enfrentar suas dificuldades e pagar seus
preços. Tudo que é importante e valioso custa caro! Lembre que “Não existe almoço grátis”
CONCLUSÃO
E se… o que aconteceria se ao invés de tentar fazer com que isso (o amor ao próximo) aconteça pela
minha força, eu decidisse entregar minha vida a Deus e deixar Ele me moldar um pouquinho a cada
dia?
Então começaríamos de onde estamos para, desse lugar, dar pequenos passos de amor, que
atingiriam as pessoas ao meu redor. Um elogio, um sorriso, uma gentileza, uma oferta, a presença
em horas difíceis, perdão, encorajamento, tempo de qualidade. Seguiríamos o conselho de João
Batista: “Convém que ele cresça e que eu diminua.”João 3.30 e veríamos a nossa vida espiritual dar

um salto de qualidade. E veríamos o Reino todos os dias!
DESAFIO
Caminhe pelo Reino de Deus todos os dias. Assuma o compromisso de ser instrumento de Deus todos
os dias na vida de alguém!

