
QUAL A BASE DOS SEUS RELACIONAMENTOS? 

 

 Relacionamentos podem ser comparados a edifícios ou a casebres. Podem ser majestosos como um prédio 

com vários andares ou bem simples como uma choupana com apenas um cômodo. O que definirá o tamanho de um 

relacionamento são as suas bases. Um relacionamento que tem bases sólidas, com certeza crescerá muito, mas se 

as bases são fracas, será um relacionamento superficial. 

 A Bíblia fala muito sobre as bases para relacionamentos saudáveis e duradouros. Temos uma lista de 

elementos que definem o tamanho dos relacionamentos. Já sabemos que se as bases de um relacionamento 

possuem elementos como ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem indecente e mentira (Colossenses 3.8, 

9) tal relacionamento nunca irá para frente, nunca será profundo e nem comparável a um edifício. Tal 

relacionamento será pobre, pois tem bases que lhe impedem de crescer e enriquecer as pessoas que estão por ele 

ligadas. Não podemos esperar relacionamentos profundos onde existe, por exemplo, a mentira ou a maledicência. 

Pessoas que cultivam relacionamentos assim já sabem que muitos não estarão dispostos a construir algo duradouro 

ou profundo com elas. Elas atrairão para si pessoas que, no máximo, trocarão algumas palavras superficiais, farão 

uma brincadeira ou outra, mas daí para frente, as bases estabelecidas impedem o crescimento do relacionamento.  

 Por outro lado, quando vemos relacionamentos que possuem em sua base elementos como compaixão, 

bondade, humildade, mansidão, paciência, suporte mútuo, perdão e amor (Colossenses 3.12-14) já sabemos que ali 

algo mais duradouro pode ser construído. Com elementos assim é possível atrair pessoas que terão confiança para 

abrir o coração, vontade de conversar algo mais importante e profundo e até mesmo ouvir com compaixão e 

confidência. É prazeroso compartilhar a vida com alguém que tem bases de relacionamento como essas citadas na 

Palavra de Deus. 

 Henry Cloud, pregando sobre relacionamentos na Igreja de Willow Creek em Julho de 2010, declarou que 

"cristãos não podem se aprofundar em relacionamentos que não exaltam o nome de Deus." Na mesma mensagem, 

contou uma história sobre uma pessoa que era conhecida como "Lady Liar" (Senhora Mentirosa). Ela sempre estava 

mentindo sobre alguém ou sobre alguma situação. A fama dessa senhora cresceu tanto que ficou conhecida na 

cidade inteira onde residia. As pessoas a transformaram em um ícone de falsidade e maledicência. Como construir 

um relacionamento saudável e profundo com uma pessoa assim? Eu diria que é praticamente impossível. 

 Devemos estabelecer bases corretas para nossos relacionamentos a fim de que cresçam e se fortifiquem. 

Por outro lado, devemos fugir de relacionamentos cujas bases não combinem com os valores cristãos e não exaltem 

o Deus a quem servimos. Não devemos, obviamente, fugir das pessoas, mas se as bases de relacionamento são 

erradas, teremos apenas superficialidade com elas. Quem sabe, em meia dúzia de palavras trocadas, podemos 

desafiá-las a incluírem os elementos cristãos que são base para um relacionamento sadio e abençoador. Que, ao 

contrário da Lady Liar, nossa fama seja a de cristãos que vivem os valores corretos de relacionamento e, portanto 

podem construir algo duradouro com outras pessoas. 
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