

FUJA DOS MAUS RELACIONAMENTOS

 Como sabemos, nos dias atuais os relacionamentos estão mais conturbados. 
Infelizmente a imaturidade espiritual acarreta em graves problemas em diversos 
campos dos relacionamentos, entre marido e mulher, namorados, amigos com intenção 
de futuro relacionamento, e nas mentes em antigos relacionamentos, etc. 
 Em primeiro plano, antes de estudarmos mais sobre relacionamentos precisamos 
entender a base de qualquer amizade mais próxima. Deus é claro em sua palavra:
AS MÁS COMPANHIAS CORROMPEM OS BONS COSTUMES.
 Assim, antes de qualquer coisa, precisamos entender que toda companhia que não 
seja boa transformará os bons costumes em maus. 
As pessoas acreditam em Deus, mas o vêem como um salva-vidas apenas. 
O poder de transformar está em suas mãos. 
A palavra de Deus. 







4 chaves para um relacionamento saudável:
1. Cuidar do que entra em você para determinar o que sai de você;
2. Analisar os princípios basilares, que é o fundamento do terreno em que está se 
edificando a vida;
3. Ouvir os conselhos e ser sábio; e
4. Não temer as decisão certa - sua empresa vale mais que seu produto.








1. Cuidar do que entra em você para determinar o que sai de você;
1Samuel 16:14-16, 23 ARC 
Provérbios 21:19 ARC 

2. Analisar os princípios basilares, que é o fundamento do terreno 
em que está se edificando a vida;

Mateus 7:24 ARC 
2Coríntios 6:14 ARC 
1 Coríntios 15:33 NVI 

3. Ouvir os conselhos e ser sábio;
Provérbios 15:22 ARC 
Provérbios 15:32 ARC 
Provérbios 27:5 ARC 
Provérbios 8:33 ARC 
Lucas 14:31 ARC 

4. Não temer as decisão certa - sua empresa vale mais que seu 
produto.

Daniel 3:16-23 ARC 
Mateus 10:28 ARC




1. Cuidar do que entra em você para determinar o que sai de você;

1Samuel 16:14-16, 23 ARC 
14 E o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e o assombrava um 
espírito mau, da parte do Senhor.  
15 Então, os criados de Saul lhe disseram: Eis que agora um espírito mau, da 
parte do Senhor, te assombra.  
16 Diga, pois, nosso senhor a seus servos, que estão em tua presença, que 
busquem um homem que saiba tocar harpa; e será que, quando o espírito 
mau, da parte do Senhor, vier sobre ti, então, ele tocará com a sua mão, e te 
acharás melhor.  
23 E sucedia que, quando o espírito mau, da parte de Deus, vinha 
sobre Saul, Davi tomava a harpa e a tocava com a sua mão; então, 
Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito mau se retirava 
dele. 

 Tudo o que entra dentro de você determina o que sai de você. Veja no exemplo acima, 
quando o Espírito do Senhor saiu de Saul, determinou o que entrou em Saul, um 
espírito mal. Analise, ainda, que quando Davi toca com a harpa Saul se sentia melhor, 
pois o Espírito de Deus vinha sobre o local, isto é, o espírito mau se retirava. 
 Qualquer pessoa que entrar na sua vida determinará tudo que irá sair da sua vida. 
Quem você escolheu para estar do seu lado? O Espírito Santo ou o espírito mau?    

Provérbios 21:19 ARC 
Melhor é morar numa terra deserta do que com a mulher rixosa e iracunda. 

 A pessoa correta à entrar na sua vida é aquela a que o Espírito Santo designou para 
sua vida. 
 Ore e peça para que o Espírito Santo te mostre.




2. Analisar os princípios basilares, que é o fundamento do terreno em 

que está se edificando a vida;
 Na nossa vida existem princípios fundamentais que devem ser observados, pois fazem 
parte da estrutura da "casa", ou melhor, de sua vida. 
 Em não sendo atentado à estes princípios você terá uma vida (casa) com estruturas 
fracas, que a qualquer momento pode desabar ou ficar com falhas (goteiras, por 
exemplo). 
 Portanto, estamos diante de algumas situações:
- aquelas casas já construídas, que pela graça, misericórdia de Deus e seu empenho, 
com "lágrimas de sangue" e "suor, podem ser restauradas de forma sobrenatural;
- aquelas casas em desenvolvimento; em fase de construção;
- aquelas casas que ainda não começaram a ser construídas. 
Obs.: quando digo casa, me refiro à uma vida com um companheiro/companheira.
Como edificar à vida de namoro ou casado se falhas na estrutura? Aqui está a chave:

Mateus 7:24 ARC 
Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-
lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha.  

 Assim, para se construir um bom relacionamento basta ouvir a palavra de Deus e a 
praticar. Vejamos, pois, alguns ensinamentos de Deus para nossos relacionamentos.

2Coríntios 6:14 ARC 
Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis; porque que sociedade 
tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? 

 Este jugo desigual de que a bíblia trata, refere-se aos fiéis e infiéis, ou seja, no 
fundamento da casa, nos princípios fundamentais, não se trata de gosto por 
determinado tipo de comida, mas de gosto por Deus.

1 Coríntios 15:33 NVI 



Não se deixem enganar: “As más companhias corrompem os bons costumes”. 
 Não é difícil compreender quem Deus quer para nossa vida. 

3. Ouvir os conselhos e ser sábio;
 É lamentável como as pessoas ignoram conselhos, principalmente quando se 
aproximam de alguém por quem se apaixonam:
 A bíblia é categórica em nos ensinar a recebermos e darmos ouvidos à correção, 
senão vejamos: 

Provérbios 15:22 ARC 
Onde não há conselho os projetos saem vãos, mas, com a multidão de 
conselheiros, se confirmarão. 
Provérbios 15:32 ARC 
O que rejeita a correção menospreza a sua alma, mas o que escuta a 
repreensão adquire entendimento. 
Provérbios 27:5 ARC 
Melhor é a repreensão aberta do que o amor encoberto. 
Provérbios 8:33 ARC 
Ouvi a correção, não a rejeiteis e sede sábios. 
Lucas 14:31 ARC 
Ou qual é o rei que, indo à guerra a pelejar contra outro rei, não se assenta 
primeiro a tomar conselho sobre se com dez mil pode sair ao encontro do que 
vem contra ele com vinte mil? 

 Em comum se desprezar o conselho quando estamos dentro da dificuldade, paixão..., 
pois eles não fazem sentido, na verdade eles, quando analisados e vindo de bom 
procedência, são muito bem ponderados e cheios de importância e razão.
 Não seja cego, acredite na palavra do Senhor, abra seu coração.




4. Não temer as decisão certa - sua empresa vale mais que seu 

produto.
 Muitos permanecem com o mal em si próprio por medo, dó e insegurança 
em tomar a decisão acertada. 
 Ainda que saibam que aquela é a decisão a se tomar, temem. 
 Um claro exemplo bíblico de determinação nas decisões é Hananias, Misael 
e Azarais. Eles não temeram, ao contrário, ainda que sofressem na carne 
escolheram a decisão correta: 

Daniel 3:16-23 ARC 
Responderam Sadraque, Mesaque e Abede-Nego e disseram ao rei 
Nabucodonosor: Não necessitamos de te responder sobre este negócio. Eis 
que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar; ele nos 
livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. 18 E, se não, fica 
sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses nem adoraremos a 
estátua de ouro que levantaste. Então, Nabucodonosor se encheu de furor, 
e se mudou o aspecto do seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abede-
Nego; falou e ordenou que o forno se aquecesse sete vezes mais do que se 
costumava aquecer. E ordenou aos homens mais fortes que estavam no seu 
exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abede-Nego, para os lançarem 
no forno de fogo ardente. Então, aqueles homens foram atados com as suas 
capas, e seus calções, e seus chapéus, e suas vestes e foram lançados dentro 
do forno de fogo ardente. E, porque a palavra do rei apertava, e o forno 
estava sobremaneira quente, a chama do fogo matou aqueles homens que 
levantaram a Sadraque, Mesaque e Abede-Nego. 23 E estes três homens, 
Sadraque, Mesaque e Abede-Nego, caíram atados dentro do forno de 
fogo ardente. 

 Não tema o mal, não tema os homens, pois só podem matar o corpo. Tema 
aquele que decide aonde sua alma será lançada. 

Mateus 10:28 ARC 
E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma; temei, 
antes, aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo.


