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Lição 05: Um reino dividido

Relacionamento sólido
Você sabe o que é um sólido? Sólido, do 

latim solĭdus, é algo forte, maciço ou firme. 
São chamados de corpos sólidos aqueles 
que mantêm a forma e o volume constantes 
devido à grande coesão das suas molécu-
las. Podemos destacar ainda, a fase sólida 
como um dos quatro estados de agregação 
da matéria. O sólido possui algumas pro-
priedades, cabe destacar algumas: 

Elasticidade:  um sólido pode recuperar a 
sua forma original quando é deformado;

Dureza:  um sólido não pode ser riscado 
por outro corpo mais mole;

Fragilidade: os sólidos podem quebrar-
-se em muitos pedaços, uma vez que são 
frágeis.

A última propriedade chama bastante 
atenção. Quando falamos em algo sólido, 
lembramos logo da rigidez, da força, da du-
reza e até da elasticidade, mas esquecemos 
da propriedade frágil que o sólido possui. 

Assim também somos nós, pensamos 
que nosso relacionamento com Deus está 
sólido, que tudo está bem e que nada pode 
abalar nossa comunhão. Fazemos de tudo 
para mostrar nossa dureza, o quanto somos 
fortes e como estamos firmes, mas esconde-
mos nossas fraquezas... nossas fragilidades. 
É bem certo que Deus nos conhece melhor 
até que nós mesmos e que Dele não po-

demos ocultar nada. Ele 
conhece o que realmente tem sido prio-
ridade em nossas vidas, sabe todas as fragi-
lidades que estão colocando em risco nossa 
solidez. Diferentemente da matéria sólida, 
quando construímos um relacionamento 
com Deus aprendemos ser firmes quando 
precisamos, ser elásticos quando necessá-
rio, fugir do pecado quando encontrar com 
ele e ser rígidos as coisas do mundo como 
determina sua palavra. Mas e a fragilida-
de? Ah! Desta propriedade Deus cuida. A 
partir do momento que colocamos todas as 
nossas limitações nas mãos do Pai, reco-
nhecemos o Seu poder e a nossa pequenez, 
assim permitimos que Ele seja o centro de 
nossas vidas e que a sua vontade seja feita 
através de nós. Seja sincero com o Senhor, 
entregue o seu melhor para Ele e rasgue 
seu coração. Coloque diante Dele todos os 
medos e inseguranças, todas as suas frus-
tações e fragilidades. Seja firme, seja forte, 
seja elástico e seja rígido, mas não esqueça 
da sua fragilidade: você é totalmente de-
pendente de Deus. 

“Que ele fortaleça o coração de vocês 
para serem irrepreensíveis em santidade 
diante de nosso Deus e Pai, na vinda de 
nosso Senhor Jesus com todos os seus san-
tos,” 1Ts 3.13.
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