
 

 
 

A CASA QUE NÓS SOMOS 
 
Dia1 | Crescendo juntos 
 
 

PALAVRA 
 

“Pregue a palavra. Esteja preparado, quer a ocasião seja favorável, quer não.            
Corrija, repreenda e encoraje com paciência e bom ensino.” 2 Timóteo 4.2 (NVT) 

 
Nesta carta que o apóstolo escreveu para Timóteo, seu discípulo e “verdadeiro filho na              
fé” (1Tm 1.2), Paulo o encorajou no ministério pastoral que lhe havia sido confiado.              
Timóteo deveria estar preparado para pregar o evangelho de Jesus, quer a ocasião fosse              
favorável para tal ou não. Além disso, Paulo o instruiu para corrigir, repreender e              
encorajar com paciência e bom ensino. Em diversos trechos, a Palavra nos dá             
mandamentos para cuidarmos e pastorearmos uns aos outros, são os conhecidos           
“mandamentos recíprocos”. Somos instruídos a edificar uns aos outros (1Ts 5.11),           
ensinar uns aos outros (Cl 3.16), encorajar uns aos outros (Hb 10.25), aconselhar uns              
aos outros (Rm 15.14), dentre tantas outras ordenanças dessa natureza. Esses           
mandamentos norteiam o papel da igreja no que se refere a edificar a si mesma e a                 
funcionar como família de Deus e corpo de Cristo. São instruções sobre como devemos              
lidar uns com os outros, com amor e cuidado, afinal, Jesus disse que seríamos              
conhecidos como seus discípulos pelo amor que tivéssemos uns pelos outros (Jo 13.35).             
O problema é que, as vezes, não estamos dispostos a viver esse tipo de relacionamento               
que o Senhor deseja para nós porque nos deixamos influenciar pela mentalidade            
individualista e humanista que predomina nossa sociedade atual. Por conta disso, nos            
fechamos para receber a instrução e a exortação de nossos irmãos na fé, mesmo              
quando, no fundo, sabemos que eles o fazem por amor e com base nos ensinamentos da                
Palavra de Deus. Nosso orgulho pode nos impedir de nos sujeitar uns aos outros (Ef               
5.21) e ser suporte uns para os outros (Ef 4.2), porque imaginamos, muitas vezes              
equivocadamente, saber o que é melhor para nós mesmos. Mas o Senhor planejou que              
fôssemos um só corpo e, em um corpo, cada membro exerce sua função ajudando os               
demais a crescer, para que todo ele se desenvolva e seja saudável (Ef 4.11). Portanto, é                
essencial que sejamos instrumentos de Deus para moldarmos uns aos outros a imagem             
de Cristo (Rm. 8.29), sabendo que agir na vida do seu irmão não é uma intromissão, mas                 
uma oportunidade que nos leva a crescer juntos, nos aperfeiçoando mutuamente (2Co            
13.11). 
 
Quais verbos exprimem ordenanças no versículo de hoje? Liste-os em seu caderno de             
devocionais e tente criar uma palavra ou frase de fácil memorização com as letras iniciais               
de cada verbo. 
 

 



 

 
 

ANOTAÇÕES  
 

1. Preencha o esquema abaixo atentando para a função que cada palavra tem no             
ensinamento dado por 2 Timóteo 4.2. 

 
2. Na sua opinião, o que significa estar preparado? Confira sua resposta em 2 Timóteo               
3.16. 
 
3. Como podemos corrigir, repreender e encorajar nossos irmãos em Cristo? O que pode              
nos impedir de cumprir esses mandamentos? 
 
4. Como você recebe a correção de seus irmãos na fé, seja líder de ministério, pastor ou                 
discipulador? E como você acha que deveria receber essa correção? 
 
5. Liste os mandamentos recíprocos, com base nos versículos abaixo. Caso se lembre de              
mais algum, acrescente ao final da lista. 
a) 1Tessalonissenses 5.11: ………………………………….. 
b) Colossenses 3.16: ……………………...…………………. 
c) 2 Coríntios 13.11: ……...………………………………….. 
d) Hebreus 10.25: ………………………………….…………. 
e) Efésios 5.21: ……………………………………………….. 
f) Efésios 4.11: ……………………………………………….. 
g) Outros: …………………………………….……………………………………. 
 
 
 
 

 



 

 
 

 

PRÁTICA 
 
Ore a Deus e peça a direção do Espírito Santo para tomar alguma dessas decisões: 
 
[ ] Eu decido conversar com __________________ (irmã[o] na fé) para [ ] corrigí-lo             
/ [ ] repreendê-lo / [ ] encorajá-lo a respeito de _______________, com amor, paciência               
e bom ensino, de modo a agir como corpo de Cristo, nos próximos 5 dias. 
 
[ ] Eu decido procurar algum cristão mais maduro na fé para me acompanhar como              
discipulador, dentro dos próximos 5 dias. 
 
[ ] Eu decido ……………………………………………………………………... 
 

 
 
ORAÇÃO   
 
Peça ao Senhor sabedoria e discernimento para que você cumpra seu papel no corpo de               
Cristo encorajando e orientando, com amor e paciência, alguém de sua igreja que esteja              
necessitando desse tipo de cuidado. Peça também que Deus lhe dê um coração             
ensinável e submisso para receber a repreensão e o ensino de que você necessita para               
que seu caráter seja moldado conforme a vontade de Deus. 

 


