
 

 

 

05 – ACEITEM UNS AOS OUTROS 
 

  

Quebra gelo: Existe alguma coisa em você que não goste?  Compartilhe... 
 

Tempo de Orar: Conversando com Deus (5 min)   
 

• Ore agradecendo ao Senhor pela bênção de estarmos juntos neste encontro.  

• Agradeça ao Senhor pela oportunidade de aprender mais da sua Palavra. 
 

Tempo de Cantar: Louvando e Adorando Juntos (5 min) – Tempo de adorar ao Senhor! Nesta semana 

você líder poderá sugerir um ou dois cânticos para o tempo de adoração. 
 

Tempo da Palavra (20 min) – “Portanto, aceitem uns aos outros para a glória de Deus, assim como Cristo 

aceitou vocês.” Romanos 15.7 

 Um dos nossos maiores desafios em nossa caminha da cristã e compreender que a Igreja de Jesus é 

formada por um grupo de pessoas diferentes. Quando olhamos a Igreja do Novo Testamento, olhamos e 

descobrimos que nenhum outro grupo daquela época era igual à Igreja Primitiva (a igreja do primeiro século 

depois de Cristo) quanto à diversidade de etnias, de formações religiosas e de classes sociais. Ali, na mesma 

Igreja, encontravam-se judeus, romanos, bárbaros, gregos, escravos e livres, ricos e pobres. Essas pessoas 

traziam para dentro do Corpo de Cristo as mais variadas formações educacionais e culturais, divergentes 

pontos de vista sobre a vida, e diferentes escalas de valores. 

 Quando olhamos tanta diversidade; era inevitável que surgissem problemas. Os cristãos judaicos 

muitas vezes desprezavam os seus irmãos incircuncisos. Por sua vez, os gentios poderiam menosprezar os 

irmãos israelitas, por serem de um país insignificante e de um povo que rejeitara o Messias.   Alguns cristãos 

eram mais avançados na vida cristã (ou, pelo menos, no conhecimento de fatos e doutrinas), e se consideravam 

superiores aos irmãos mais novos e fracos. Essas diferenças eram tão fortes, que os cristãos tinham 

dificuldades para se aceitarem uns aos outros em total pé de igualdade. 

 Neste contexto, temos Paulo escrevendo a Igreja em Roma, no capitulo 15.1-7, ele nos ensina sobre 

aceitação. Em especial, nos versículos 1 e 2 ele diz: “1 Nós que somos fortes na fé devemos ajudar os fracos 

a carregarem as suas cargas e não devemos agradar a nós mesmos. 2 Pelo contrário, cada um de nós deve 

agradar o seu irmão, para o bem dele, a fim de que ele cresça na fé.” No meio de tantas indiferença, nós 

temos Paulo nos desafiando a vivermos como um novo estilo de vida – “aceitem uns aos outros” - 

“Aceitarmo-nos uns aos outros” significa acolhermos os nossos irmãos em Cristo, livremente, sem 

constrangimento ou reservas, em pleno reconhecimento da nossa comunhão igual e mútua em Cristo. 

 Agora aceitar não é mesmo que aprovar. Aceitamos a pessoa como discípulo de Cristo. No entanto, 

aceitamos a responsabilidade de ensiná-la a obedecer a tudo que o Senhor Jesus ordenou (Mt 28.20). Afinal, 

tudo será para a Glória de Deus. Pois assim como Cristo nos aceitou, devemos aceitar o nosso irmão. Que 

desafio temos nós. Agora algo muito interessante, é pensar em como Cristo amou a igreja e entregou-se por 

ela para santificá-la, ... E para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga ou coisa 

semelhante, mas santa e inculpável (Ef 5.25b, 27). Nos motiva a intencionalmente aceitar o que é fraco na fé... 

Em outras palavras: “Se Cristo quer uma igreja santa e sem defeito, como Ele pode querer que acolhamos 

gente tão problemática?” Simples, porque ele sabe que todos estamos “em construção” - Deus nos ama como 

nós somos, mas Ele se recusa em nos deixar do jeito que estamos. Somos vidas em construção. Nosso grande 

desafio diário e aprendermos a sermos melhores como discípulos dEle, aceitando outro como ele nos aceitou. 

Vamos juntos compartilhar agora com nosso Pequeno Grupo Multiplicador. 

Perguntas para Reflexão: 
 

 

01 - Você já se sentiu não aceito em algum lugar? Qual foi seu sentimento?  Compartilhe com seu Pequeno 

Grupo. 
 



02 – Se Cristo nos ama e nos aceita do jeito que somos, por que lutamos contra nós mesmos por causa dos 

padrões impostos pelo valores deste mundo. Compartilhe. 

 

03 – Quando pensamos na expressão “estamos em construção” isso nos ajuda muito a compreendermos que 

TODOS estamos em um processo de transformação para a santificação.  Como você lida com os erros do 

seu irmão. 
 

 

 

 
 

 
 

 

Tempo de Orar Uns Pelas Outros - Momento de Oração em Duplas (20 min) 
 

• Compartilhe com sua dupla de oração sua experiência de leitura da Bíblia e oração da sua semana. 

Tempo da Igreja (5 min):  Domingo, você é nosso convidado a estar conosco no Imperial Plaza Hotel em 

Samambaia as 18h. Domingo continuaremos a crescer na graça de Cristo. Nossa tema será: “tenham igual 

cuidado uns pelos outros” 
 

 
 

  

#DESAFIO DA SEMANA 
Que atitudes eu posso ter para melhor me aceitar e aceitar o próximo diante de Deus durante esta 

semana? 


