PONTO DE PARTIDA:

O PROBLEMA

Nos dias de hoje os relacionamentos estão focados essencialmente no prazer e na
felicidade individual. Os relacionamentos conjugais, por exemplo, estão cada vez
mais curtos e os modelos de casamento estão cada vez mais diversificados e
estranhos. As crises decorrentes de relacionamentos confusos e egocêntricos têm
gerado famílias enfermas e problemáticas. As marcas destes relacionamentos
conjugais líquidos e extremamente frágeis tem esgarçado o tecido social de nossa
sociedade. Para começar o nosso estudo, gostaria convidá-los à leitura do capítulo
5 da Carta de Paulo aos Efésios. Após a leitura, convido-os às seguintes reflexões:
A Bíblia eleva a dimensão do amor a uma outra categoria. Há um novo
padrão de amor. Qual é este padrão?
Como discípulos de Jesus, recebemos d’Ele um novo mandamento em
João 13:34. Como este novo mandamento afeta os nossos
relacionamentos?
Voltando a olhar para o texto de Efésios 5, como viver essa dimensão de
amor num contexto sócio-cultural de relações frágeis?

CORRIGINDO
A ROTA:

A BÍBLIA

1 - RELACIONAMENTOS (NÃO TÃO) MODERNOS SÃO CONSTRUÍDOS COM A AJUDA
SOBRENATURAL DE DEUS:
Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher
pelo Espírito. (Efésios 5:18)
O Espírito Santo é dado e a igreja se move na direção do mundo para impactar a
história com a mensagem do Evangelho e com um estilo de vida contra-cultural,
baseado no amor, na bondade, na generosidade e na busca de se entender a
vontade de Deus para nossas vidas (Efésios 5:15-17). A postura dos discípulos de
Cristo que receberam o poder do Espírito Santo é − e será − radicalmente
diferente do comportamento dos membros da sociedade onde estão inseridos, ao
longo da história humana. Paulo apresenta e desenvolve esta verdade ao longo de
Efésios 5, falando sobre dois estilos de vida distintos: um construído a partir dos
valores da cultura o outro fundado nos valores da Palavra de Deus.
Como viver esse amor? Como expressar esta atitude contra-cultural? “Deixando-se
encher pelo Espírito Santo!”
1. Primeiramente, o verbo está no modo imperativo. Não é uma proposta,
mas um mandamento. Ser cheio do Espírito é uma ordem, não é uma
opção.

www.chacara.org

CORRIGINDO
A ROTA:

A BÍBLIA

2. Em segundo lugar, o verbo está na voz passiva. O texto não diz: "Encha-se
do Espírito". Mas o texto diz: “Deixem-se encher pelo Espírito.” Paulo está
instruindo aos discípulos da Igreja a darem lugar ao Espírito Santo, a
darem espaço à ação do Espírito Santo em suas vidas.
3. Em terceiro lugar, o verbo está no plural. É uma orientação dirigida a toda
a comunidade cristã: todos nós devemos estar cheios do Espírito.
4. Em quarto lugar, é no tempo presente contínuo ou progressivo. Paulo usa
um imperativo presente, implicando que devemos continuar sendo
preenchidos. Ser cheio do Espírito não é uma experiência de uma vez por
todas, mas um privilégio a ser renovado continuamente.
Vamos Refletir:
Leia a carta de Paulo aos Colossenses 3:1-25, a qual aborda este tema de
forma semelhante à carta aos Efésios, e responda à pergunta: o que
significa ser cheio do Espírito?
Agora lendo Efésios 5:19-21, quais são as quatros características de
alguém que está cheio do Espirito Santo e quais as implicações para os
relacionamentos?

2 - RELACIONAMENTOS (NÃO TÃO) MODERNOS SÃO CONSTRUÍDOS COM SUBMISSÃO:
Sujeitem-se uns aos outros, por temor a Cristo. . (Efésios 5:21)
A palavra "Sujeitem-se" (no grego “ hypotasso”) significa “se colocar sob alguém.”
Falar sobre qualquer nível de submissão é também contra-cultural. Todos querem ser
heróis! Vivemos na sociedade do consumo onde o “eu" se coloca como cliente
exigente e encara as pessoas como fornecedores de meus caprichos. Sujeitar-se
exige prontidão para renunciar à própria vontade e conforto em favor dos outros. É
dar a preferência às pessoas em primeiro lugar. Submissão mútua significa colocar os
interesses de alguém antes dos seus. Sujeitar-se é seguir o modelo de Jesus.
Convido o grupo a ler Filipenses 2:3-8 e responda à seguinte pergunta: o que
significa “sujeitar-se a alguém?”
Vamos Refletir:
Como exercitamos o “sujeitar-se” em nossos relacionamentos? (Leia
Efésios de 5:22 a 6:4)
Por que devemos nos “sujeitar”? (Leia Efésios 5:21)

3 - RELACIONAMENTOS (NÃO TÃO) MODERNOS SÃO CONSTRUÍDOS COM ESFORÇO &
SACRIFÍCIO DE NOSSAS ESCOLHAS
Leia Filipenses 2:1-12. Como discípulos de Cristo, somos chamados a um
comportamento contra-cultural que implica em esforço e que é muitas vezes custoso
– ou seja, somos chamados a fazermos uma escolha pelo modelo de Jesus. Mas não
estamos sozinhos nesta escolha – a ação sobrenatural de Deus, pelo Espírito Santo,
nos capacita a amar de forma prática (Filipenses 2:12-13).
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Firmando os
Passos:
A Missão

E lendo Colossenses 3:12-14 vemos também que essa escolha a que somos
chamados implica em escolher não fazer certas coisas, mas fazer outras. Quando
escolhemos o modelo de Jesus (o que já é o Espírito Santo trabalhando em nós para
fazermos o que Lhe agrada), somos capacitados a fazer o que Deus espera de nós.
Quanto pisamos na água, o mar se abre. Mas temos que andar até a praia e até a
água.

(1)
(2)
(3)

De que você está se enchendo?
Como você pode desenvolver as características de alguém que busca
se deixar encher pelo Espírito Santo?
Como você pode exercitar esta sujeição ao outro de forma prática?
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