


“Jesus subiu ao monte, e 
chamou para ele aqueles 

que ele quis. E vieram a ele.



Então escolheu doze homens 
para estarem com ele e 

serem enviados para 
anunciar a mensagem da 

salvação” – Marcos 3:13-14.



A expressão verbal “serem 
enviados” faz parte de uma 

sequência lógica, antecipada 
por outras três expressões: 
“chamou para ele”, “vieram 
a ele”, “para estarem com 

ele”.



Chamar para ele, vir a ele e 
estar com ele, isso é 

RELACIONAMENTO. Os 
serviços cristãos (e qualquer 

outra área de ação) estão 
acima de ideias, conceitos e 

informações:



envolvem vidas, pessoas, 
relacionamentos. E 

relacionamento é a área 
mais carente, vulnerável e 

limitada da nossa vida.



Jesus sabia disso, então 
além de nos convidar a “ir a 

ele” e “estar com ele”, 
ampliou o seu convite para 

aprendermos dele: 
“Aprendam de mim” –

Mateus 11:29.



A rigor mesmo, Jesus veio 
aqui para nos ensinar duas 
coisas: como nos relacionar 

com Deus e uns com os 
outros, e exemplificou a 
única forma de fazê-lo –

amar.



Ninguém se comunica se 
não amar.

Esse é o instigante conteúdo 
do livro de Gregory R. Frizzell



“Liberando o Fluir do 
Avivamento – Uma Jornada 

para toda a Igreja na 
direção da Unidade e 

Comunhão que glorificam a 
Deus”.



A partir daqui, vamos 
resumir este estudo em duas 
partes: citações desse livro e 

nossas observações finais.



I. “Amar a Deus significa 
amar uns aos outros. O 

Fator Esquecido para um 
Avivamento Arrebatador”. 

Então, cita este pensamento:



“Nós encontramos o inimigo, 
e o inimigo somos nós”. 

Infelizmente, essa citação 
descreve com exatidão a 

condição de muitas famílias 
e igrejas modernas.



Como pouco se tem visto na 
história, as igrejas, famílias e 
denominações de hoje estão 

afogadas em ódio, 
amargura e desunião.



Embora as ênfases em 
evangelismo e a oração 
tenham explodido em 

número, o avivamento está 
sendo retardado por causa 
do mar de relacionamentos 

quebrados.



Uma coisa é certa – falar de 
evangelismo, de oração ou 

de avivamento é um discurso 
vazio, se não houver 

relacionamentos 
restaurados e unidade em 

amor...” – Contracapa.



“Sabendo que Deus pode 
mandar avivamento, a 

pergunta que fica é: por que 
Ele ainda não o fez? Por três 

razões:



primeira, porque muitos 
crentes e igrejas não 

atingiram o nível requerido 
em oração e 

arrependimento;



segunda, porque muitos 
buscam as bênçãos do 

avivamento ao invés da 
santificação e glorificação 

do nome de Deus;



terceira, porque barreiras 
produzidas pelo ódio e 

brigas estão bloqueando o 
Espírito Santo.



Mas graças a Deus há uma 
resposta, e as barreiras 
relacionais podem cair 
através da oração e da 
obediência renovadas.



Aí então, Deus se revela com 
poder fenomenal!” - (p.24).



“Liberando o Fluir do 
Avivamento é uma 

ferramenta para nos ajudar 
a descobrir e corrigir pontos-

chave de relacionamentos 
quebrados (...).



E mesmo quando sem 
querer notamos sérios 

padrões de erro em alguém, 
devemos sempre lembrar: o 

que seria de mim se não 
fosse a graça de Deus?



Devemos mostrar amor e 
paciência com os crentes 

que erram. Lembrem-se de 
que nós nos parecemos mais 

com Jesus Cristo quando 
amamos aqueles que não 

nos amam.



Mesmo quando tivermos 
que confrontar sérios 

pecados de palavra, temos 
que fazê-lo em amor e 

humildade. Através desse 
espírito, Deus manda a cura 

e a reconciliação.



No espírito de humildade 
amorosa, Ele libera o fluir de 

Sua presença!” - (p.44).

“Em João 13:34-35 e 17:21,



Jesus diz claramente que o 
amor cristão e a unidade são 
absolutamente centrais para 

o nosso testemunho 
evangelístico.



Hoje vemos os resultados da 
negligência destes 

mandamentos fundamentais 
- igrejas divididas, famílias 
arrasadas, pouco poder na 
oração, poucos batismos e 

falta de alegria.



Graças a Deus, há um 
remédio para padrões de 

ódio, amargura, e desunião 
de hoje.



Meu amigo, não importa por 
quanto tempo isto tenha 
caracterizado sua vida ou 
igreja, você pode ver uma 

mudança milagrosa”- (p.55).



“Como cristãos, vamos nos 
parecer mais com Cristo 

quando sairmos de nossa 
zona de conforto para amar 
aqueles que são diferentes 

de nós.



Ao contrário, parecemo-nos 
mais com o diabo quando de 
forma egoísta demandamos 
que as coisas sejam do nosso 

jeito e ignoramos as 
necessidades dos outros.



É maravilhoso notar que 
alguns grupos de idosos e 
jovens estão trabalhando 
para amar uns aos outros 

apesar das diferenças.



Pessoas que amam saem de 
sua zona de conforto, 

atravessam barreiras e vão 
aos outros em vez de 
esperar que os outros 

venham a elas.



Por que esperar pelos outros 
para dar o primeiro passo?” 

– (p.111).



“Em dias de rompante 
imoralidade, pode parecer 

estranho dizer que



a amargura e a falta de 
bondade nos 

relacionamentos são os 
maiores impedimentos para 

o avivamento.



Porém pesquisas não deixam 
dúvidas de que barreiras nos 

relacionamentos são mais 
comuns do que a 

imoralidade” – pág.53.



“É incrível ver o que 
acontece quando você toma 
a iniciativa de demonstrar 
bondade para aqueles de 

quem tem estado distante.



Novamente gostaria de dizer 
que os avivamentos não 

ocorrem quando as pessoas 
descem pelo corredor até o 
altar, mas também quando 

atravessam o corredor.



Quando você dá os primeiros 
passos para se reconciliar e 
restaurar a comunhão com 
os que estavam alienados,



Deus inunda sua vida com 
Sua presença, mas até que 
você faça isso, Ele não pode 

habitar plenamente em 
você” – pág.178.



“O Cristo que vive em nós 
disse: ‘Pai, perdoa-lhes’, 
enquanto estava sendo 
literalmente pregado na 

cruz.



Pela Sua Graça podemos 
aprender a amar e perdoar 
aqueles que nos ofenderam.



Quando permitimos que 
qualquer amargura 

permaneça em nosso 
coração, somos prisioneiros 
espirituais. De fato, somos 
nós que nos tornamos mais 

deprimidos e miseráveis.



Alguém disse muito bem: 
‘Escolher cultivar amargura 

é como tomar veneno, 
esperando que a outra 

pessoa morra’” – pág.177.



II – Diante de tudo isso, 
como respirar uma 

atmosfera de 
relacionamentos saudáveis?



Como criar, cultivar e 
desenvolver 

relacionamentos marcados 
pelo amor, justiça e 

verdade? As ideias que 
seguem podem nos ajudar:



1. TER COMPETÊNCIA 
TÉCNICA E INTERPESSOAL.
Isso inclui três qualidades:



- Saber  fazer
... e continuar sabendo. Não 

parar nunca de aprender



- Gostar de fazer
... de tal modo que se possa 

dizer de nós: “Aqui você é 
atendido por gente que   

gosta do que faz”



- Confiar no fazer
... não apenas sabe e gosta, 
mas crê também que o seu 

trabalho é útil e    
indispensável



2. SER A PESSOA CERTA, NO 
LUGAR CERTO, NO TEMPO 
CERTO, DO MODO CERTO E 

COM OS RECURSOS CERTOS. 
Por quê?



Porque as coisas correm 
bem, se a gente está onde 
deve estar; se a gente faz o 
que deve fazer; se a gente é 

o que deve ser;



se a gente age por ordem de 
Deus, do modo de Deus e no 

tempo de Deus.



Cada um deveria 
desenvolver o seu trabalho 

com esta cimentada 
convicção: “Tu és meu servo, 
a ti te escolhi” – Isaías 41:9.



3. ESTAR CONSCIENTE DE 
QUE EM QUALQUER 

TRABALHO HÁ 
DIFICULDADES.



Enfrentá-las, portanto, não 
apenas como problemas, 

senão principalmente como 
desafios.



Ser positivo, e também 
realista e criativo. Ter 
“pensamento cúbico”, 

visualizando e percebendo 
as coisas por diferentes 

ângulos.



Ter também esta certeza de 
Abraão: “O Senhor proverá” 

– Gênesis 22:8.



E ainda poder afirmar como 
o apóstolo Paulo: “Posso 

todas as coisas naquele que 
me fortalece” – Filipenses 

4:13. Ter esta determinação: 
“Prossigo para o alvo” –

Filipenses 3:14.



4. NÃO DESCANSAR NO QUE 
JÁ FOI, NEM NO QUE AINDA 

SERÁ.



Não adiar, nem antecipar, 
mas saber com toda firmeza 
que “este é o dia que fez o 
Senhor; regozijemo-nos e 

alegremo-nos nele” – Salmo 
118:24.



É mais um dia para ser 
vivido com as prioridades 

certas.



5. CRER “QUE TODAS AS 
COISAS CONTRIBUEM 

JUNTAMENTE PARA O BEM 
DOS QUE AMAM A DEUS” –

Romanos 8:28.



Essa é a mais alta e mais 
completa segurança que 

vem da soberania de Deus, 
atributo segundo o qual 
Deus é poderoso demais 

para errar,



e bondoso demais para 
permitir qualquer situação 
que não seja para o nosso 

próprio bem.



6. ACEITAR OS OUTROS 
COM SUAS DIFERENÇAS. 



Diferenças não criam 
problema. O que cria 

problema é não admitir, não 
identificar, não aceitar, não 
respeitar e não valorizar as 

diferenças.



“Deus detesta tanto a 
igualdade que fez tudo 

diferente”. É preciso 
sabedoria para não 

confundir unidade com 
igualdade.



7. PLANEJAR O TRABALHO. 
Sem planejamento são 

inevitáveis os choques da 
desinformação, 

desorganização e, 
consequentemente, da 

insatisfação.



“Quem não planeja seu dia 
seguinte, acorda 

desempregado. Quem falha 
em planejar, planeja falhar” 

– disse alguém.



8. VALORIZAR OS OUTROS E 
SUAS FUNÇÕES. Nunca 

perder de vista a dimensão 
de Jesus, que usava coisas e 

amava pessoas.



As coisas têm valor relativo. 
Só o homem tem valor 

absoluto, pois é imagem de 
Deus. Os próprios 

diamantes, sem o homem, 
não passariam de um 

monturo inútil.



9. ORAR UNS PELOS 
OUTROS. Para trabalhar uns 

com os outros, e não uns 
contra os outros, só mesmo 

orando uns pelos outros, 
seguindo o exemplo de 

Paulo:



“Eu agradeço a Deus, a 
quem sirvo com a 

consciência limpa, como 
também serviram os meus 

antepassados.



Dia e noite, nas minhas 
orações, agradeço sempre a 
Deus, quando me lembro de 

você” – II Timóteo 1:3.



Seguindo o ensino e o 
exemplo de Jesus: “Amem os 
seus inimigos e orem pelos 
que perseguem vocês (...).



Se vocês amam somente 
aqueles que os amam, por 

que esperam alguma 
recompensa de Deus? –

Mateus 5:44 e 46.



10. AMAR UNS AOS 
OUTROS. Num oceano de 

ódio que é o mundo, nossas 
igrejas precisam ser uma 

ilha de amor:



“Todos os vossos atos sejam 
feitos com amor” – I 

Coríntios 16:14.



“Eu lhes dou este novo 
mandamento: Amem uns 

aos outros. Assim como eu 
os amei, amem também uns 

aos outros.



Se tiverem amor uns pelos 
outros, todos saberão que 

vocês são meus seguidores” 
– João 13:34-35.


