
 

 
 

40 DIAS COM PROPÓSITOS |  
VOCÊ FOI FORMADO PARA FAZER PARTE DA 
FAMÍLIA DE DEUS 
 
Dia 20 | Restaurando a comunhão 
 

PALAVRA 
 

“No que depender de vocês, vivam em paz com todos!”  Romanos 12.18 (NVT) 
 
Qual a importância dos relacionamentos? Jesus, quando nos deu o mandamento de            
amarmos uns aos outros (Jo 13.34), definiu esta ordenança como o padrão para a              
obediência a Deus, não podemos amar a Deus sem amar o nosso próximo (1Jo 4.20).               
Amar é tão fundamental para a comunidade dos discípulos de Cristo que deve ser a               
característica que os distingue dos demais (Jo 13.35). No entanto, muitas vezes, a             
importância dessas relações é subestimada por nós. Esquecemos que seremos julgados           
pelo nosso amor e que qualquer ato que fizermos as pessoas estamos fazendo ao              
próprio Cristo (Mt 25.31-46). É o amor que nos mostra que passamos da morte para a                
vida, pois nosso relacionamentos indicam nossa relação com Deus (1Jo 3.10-14). 
 
Para memorizar, escreva este versículo no seu caderno com um lápis e fale em voz alta.                
Depois apague apenas uma palavra e fale novamente em voz alta. Repita o             
procedimento até ter apagado todas as palavras do versículo e decorado a referência. 
 

 
ANOTAÇÕES 
Responda em seu caderno de devocional:  

 
1 - Releia o versículo e responda: existe alguma discussão que não dependa das              
pessoas para acontecer? Pode-se dizer que sempre podemos evitar uma contenda ou            
uma briga?  
 
2 - Para promover a paz, devemos buscar principalmente o interesse das outras             
pessoas (Fl 2.3-4), cuidar das nossas palavras (Ef 4.29) e fazer o melhor para chegar a                
um acordo. O que você deve trabalhar no seu caráter para alcançar essa paz? 
 
3 - Conforme a resposta anterior, leia Provérbios 15.1 e premedite por escrito uma              
conversa no intuito de restaurar esse relacionamento. 
 
4 - Com quem estou precisando restaurar meu relacionamento? Confesse sua parte no             
conflito. (Extraída do livro) 

 



 

 
 
PRÁTICA 

 
[ ] Ore sobre algum relacionamento que não está como você gostaria e precisa de               
restauração, decida resolver a situação com a pessoa até esta data __/__/2017. 
 
[ ] Decida fazer algo ainda essa semana para restabelecer um relacionamento            
importante para você, escreva no seu caderno como você quer fazer isso. 

 
 

 
ORAÇÃO    
 
Peça a Deus sabedoria para manter os bons relacionamentos e direcionamento do            
Espírito Santo para buscar restauração de laços abalados. 

 


