
 

 
 

40 DIAS COM PROPÓSITOS |  
VOCÊ FOI FORMADO PARA FAZER PARTE DA 
FAMÍLIA DE DEUS 
 
Dia 21 | Protegendo sua Igreja 
 

 
PALAVRA 

 
“Portanto, tenhamos como alvo a harmonia e procuremos edificar uns aos           
outros.” Romanos 14.19 (NVT) 

 
O versículo destacado está inserido no ensino de Paulo sobre a forma de tratar os mais                
fracos na fé. Nesse capítulo de Romanos, somos incentivados a amar e tolerar esses              
irmãos, ao ponto de abandonarmos práticas que não são erradas, para evitar que eles              
se percam (v.15). Desse modo, Paulo nos ensina que é nosso dever protegermos uns              
aos outros e, consequentemente, à Igreja. Segundo Rick Warren, essa proteção           
acontece quando preservamos a unidade do Corpo de Cristo e nos mostra alguns             
passos para conseguirmos alcançar esse propósito: 1) Devemos nos concentrar naquilo           
que temos em comum e não nas diferenças; 2) Devemos ser realistas em nossas              
expectativas; 3) Devemos preferir incentivar a criticar; 4) Devemos nos recusar a darmos             
ouvidos à fofoca; 5) Devemos usar os métodos de Deus para solução dos conflitos; 6)               
Devemos apoiar nossos pastores e líderes. Se cada um de nós se comprometer a levar               
essas instruções para os nossos relacionamento seremos resposta à oração de Jesus,            
que pediu ao Pai: "Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba                
que tu me enviaste, e os amaste como igualmente me amaste." João 17:23  
 
Para memorizar o versículo leia-o em voz alta, dando bastante ênfase (falando mais alto              
ou mais forte) a primeira palavra do versículo. Repita o processo com a segunda              
palavra, depois com a terceira, até ter encerrado a última. 
 

 

ANOTAÇÕES  
Medite e responda em seu caderno de devocionais. 

1. Em um sentido mais literal, a palavra "edificar" significa construir algo e está             
associada a edifício. No entanto, ela está empregada em outro sentido no verso em              
destaque. Qual interpretação devemos dar a ela no contexto do versículo? 

 
2. Para mantermos a saúde da Igreja precisamos aprender a viver em harmonia e a              

edificar nossos irmãos. Abaixo estão alguns versículos que falam sobre esses dois            
temas. Classifique-os marcando (1) para harmonia e (2) para edificação. 

 



 

 
(  ) Romanos 12.16 (  ) 1 Tessalonicensses 5.14 
(  ) Hebreus 12.14 (  ) Judas 1.20  

 
3. Em Romanos 12.18, Paulo afirma que devemos, no que depender de nós, ter paz              

uns com os outros. Você está vivendo alguma situação de conflito que depende de              
você para acabar? O que você pode fazer para que isso aconteça? Como isso              
afeta a unidade da Igreja? 

 
4. O que estou fazendo pessoalmente para proteger a unidade de minha família            

eclesiástica neste exato momento? (Extraída do Livro) 
 

 

 
PRÁTICA 
 
[ ] Decido fazer um elogio sincero a pelo menos cinco irmãos essa semana. Escreverei               
um OK quando tiver cumprido esta meta. 
 
[ ] Decido orar pela liderança da igreja, especialmente pelo ……………………. todos os             
dias por uma semana. 
 
[ ] Decido abrir mão de algo importante para mim como …………………. para beneficiar              
algum irmão esse mês por meio desta atitude ………………………………….... 
 
 

 

 
ORAÇÃO    
 
Interceda neste momento por sua igreja e liderança. Se reconheça como responsável            
diante de Deus pela unidade da sua família eclesiástica e peça ao Senhor a sabedoria               
para cumprir esse papel tão importante. 

 
 

 


