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VENCENDO A DESUNIÃO

Fábio Guimarães

O QUE É MUTUALIDADE? (REVISÃO AULA 14/05/17)
MUTUALIDADE
Mutualidade é um estilo de vida afinado com os mandamento do N.T. a respeito
daquilo que os cristãos devem fazer uns as outros para expressar o seu amor e
unidade. Naturalmente, a mutualidade também trata de coisas que os cristãos
devem evitar de fazer uns aos outros, a fim de preservarem o ambiente de amor
e unidade.
A relação entre comunhão e mutualidade é de causa e efeito. Onde existe a
comunhão, ela se manifesta por meio da mutualidade.
I. OS DISCÍPULOS VALORIZAM RELACIONAMENTOS
1. Amem-se uns aos outros.
2. Aceitem-se uns aos outros.
3. Saúdem-se uns aos outros.
4. Tenham igual cuidado uns pelos outros.
5. Sujeitem-se uns aos outros.
6. Suportem-se uns aos outros.
21/04/17

AMEM-SE UNS AOS OUTROS | João 13:34
João 13:34 | 34 “Um novo mandamento lhes dou: Amem-se uns aos outros.
Como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros.
João 15:12,17; Romanos 12:9, 10; 13:8-10; Gálatas 5:14; 1Tessalonicenses 3:12; 4:9,10; Tiago 2:8;
1João 3:11, 23; 4:7, 11, 12, 21; 2João 1:5,6.

AMEM-SE UNS AOS OUTROS (Os Discípulos Valorizam Relacionamentos)
Jesus atribuiu a maior importância possível a este mandamento, quando afirmou
que a obediência ao mesmo, seria o universal distintivo de todo discípulo Seu:
Com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se
amarem uns aos outros” (João 13:35).
COMO ISSO SE APLICA A NÓS?
Este preceito tem, pelo menos, duas implicações básicas:
1. O amarmo-nos uns aos outros não é optativo. De toda pessoa que crê no
Senhor Jesus, se requer que ame a todos os outros que também Nele
creem. Não amar é desobedecer à ordem específica do Senhor Jesus
Cristo.
2. Que nos amemos uns aos outros não é automático. É algo que faremos ou
não, de acordo com a nossa vontade de obedecer.
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BASE PARA DEFINIÇÃO
Amor é uma palavra quase impossível de se definir, mesmo quando descartamos
as falsas ideias do amor e nos restringimos àquelas apresentadas pela Bíblia. O
amor é algo interno, que se demonstra por ações externas. Essa ligação entre
atitude e ações, João a menciona quando procura definir, em 1João 4:8-10, amor
de Deus:
8Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. 9Foi assim que
Deus manifestou o seu amor entre nós: enviou o seu Filho Unigênito ao
mundo, para que pudéssemos viver por meio dele. 10Nisto consiste o
amor: não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou
e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados.
DEFINIÇÃO: O AMOR
Do que foi exposto acima. três coisas se tornam claras e nos ajudam a formar uma
definição provisória. O amor é:
1. Uma atitude ou afeição interna,
2. que se manifesta em comportamentos e ações de boa vontade,
3. e que procura contribuir unicamente para o bem da pessoa amada.
DESCREVENDO O AMOR
Talvez a melhor descrição do amor seja aquela de 1Coríntios 13:4-7:
4O amor é paciente, o amor é bondoso. Não inveja, não se vangloria, não
se orgulha. 5Não maltrata, não procura seus interesses, não se ira
facilmente, não guarda rancor. 6O amor não se alegra com a injustiça, mas
se alegra com a verdade. 7Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta.
NOVO MANDAMENTO?
Amar uns aos outros era um mandamento já conhecido: No AT já dizia em Levítico
19.18:
Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo; mas
amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o SENHOR.
O Novo mandamento é na qualidade do amor. Amar uns aos outros como JESUS.
Agora o amor tem um padrão que é novo, porque é mais alto. O discípulo deve
procurar - ativamente - oportunidades para fazer o bem aos outros, e de modo
especial aos cristãos, assim como Jesus tomou a iniciativa de fazer o bem a nós.
O AMOR DE JESUS PARA CONOSCO
Jesus manifestou agape - esse perfeito amor para conosco - de muitas maneiras.
Considere os seguintes exemplos:
• Tornando-se servo, a nosso favor (Filipenses 2:7).
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• Dando-se a si mesmo por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade (Tito
2:14).
• Levando em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro (1Pedro 2:24;
Romanos 5:6).
• Dando a própria vida por nós (João 10.11).
• Fazendo constante intercessão por nós (Hebreus 7:25).
• Compadecendo-se das nossas fraquezas (Hebreus 4:15).
• Socorrendo-nos ao sermos tentados (Hebreus 2:18).
• Exercendo paciência para com os nossos pecados (2Pedro 3:9).
• Perdoando-nos de toda injustiça (1João 1:9).
• Dando-nos plenitude de vida (João 10:10).
• Preparando-nos um lugar para estarmos com Ele (João 14:2).
NOSSO AMOR AO PRÓXIMO
Da mesma maneira como Jesus nos amou, assim é que nós devemos amar-nos uns
aos outros. Fazemos isto (somente com o poder do Espírito Santo, é claro),
obedecendo aos mandamentos recíprocos do NT.
● Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em
verdade. (1João 3:18)
EXEMPLOS POSITIVOS DO AMOR
● Amado, você é fiel no que está fazendo pelos irmãos, apesar de lhe serem
desconhecidos. 6 Eles falaram à igreja a respeito deste seu amor (3João
1:5-6a).
● Portanto, se aquilo que eu como leva o meu irmão a pecar, nunca mais
comerei carne, para não fazer meu irmão tropeçar (1Coríntios 8:13).
EXEMPLOS NEGATIVOS: FALTA DO AMOR
● Se alguém tiver recursos materiais e, vendo seu irmão em necessidade, não
se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus?
(1João 3:17).
● Se o seu irmão se entristece devido ao que você come, você já não está
agindo por amor. Por causa da sua comida, não destrua seu irmão, por
quem Cristo morreu (Romanos 14:15).
A ATITUDE DO AMOR
O amor mútuo não é automático, é uma atitude assumida. Não por
constrangimento, por medo de levar um castigo se não obedecer a esta lei. Deus
quer que amemos uns aos outros de boa vontade, desejando positivamente o
bem estar dos irmãos.
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REFLEXÃO PESSOAL
1. Esta lição me ajudou, porque daqui em diante, quando alguém me pedir uma
definição de amor, poderei dizer que amor é …………………..
2. Uma autoavaliação:
a. A favor de quem, me tornei servo? …………………….
b. Por quem faço constante intercessão? …………………….
c. Compadeço-me das fraquezas do (a) …………………….
d. Quem é que sendo tentado (a), é socorrido (a) por mim? …………………….
e. Quem tenho dado, ultimamente, total e livre perdão pelo que fez de ruim
para mim? …………………….
f. A favor de quem tenho eu me sacrificado, ultimamente?
PRÓXIMA AULA (28/05) SUJEITEM-SE UNS AOS OUTROS | Efésios 5:18-21
18Não

se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher
pelo Espírito, 19falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando
e louvando de coração ao Senhor, 20dando graças constantemente a Deus Pai por
todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo.
21Sujeitem-se uns aos outros, por temor a Cristo.
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