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Parte da minha infância foi vivida em um contexto 
de interior, um misto de área rural com uma pitada de 
urbano presente, no noroeste do Espírito Santo. Tive 
a oportunidade de presenciar algumas vezes uma 
faca sendo amolada através da fricção em outra 
lâmina de ferro, ou um machado que precisava ser 
afiado, o que geralmente era feito usando outra 
lâmina. Ao ler o que Salomão nos escreve – “Assim 
como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu 
companheiro” (Pv 27.17) – é pra�camente inevitável 
trazer essas memórias. Esse texto foi escrito em um 
período onde o ferro era muito usado na produção de 
espadas, de facas, machados, e várias outras 
ferramentas e era comum a prá�ca de afiar qualquer 
um desse equipamentos, fazendo-se o uso de um 
outro pedaço de ferro.

Certamente Salomão estava apontando para a 
importância dos nossos relacionamentos. Eles são 
necessários, não apenas para nos fazer companhia ou 
para nos proporcionar um momento de distração, 
mas a ênfase aqui está no grande bene�cio que há em 
sermos afiados através do contato um com o outro, 
pois é assim que somos moldados, lapidados e 
melhor preparados. Através dos relacionamentos uns 
com os outros, é possível perceber o quanto há em 
nós para ser melhorado e também podemos 
descobrir como Deus, graciosamente, nos usa no 
processo de “afiar” a vida de outros.

Ao longo das Escrituras podemos encontrar 
vários exemplos de relacionamentos em que 
claramente um estava afiando a vida do outro. 

Observe a história do relacionamento entre Paulo e 
Barnabé, Moisés e Josué, Rute e Noemi e tantos 
outros. Relacionamentos marcados por dependência 
de Deus em primeiro lugar e marcado por um 
inves�mento mútuo, desejo de ver o crescimento do 
outro. Observe também o que Paulo escreve à 
Timóteo: “Mas você tem seguido de perto o meu 
ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha 
fé, a minha paciência, o meu amor, a minha 
perseverança, as perseguições e os sofrimentos que 
enfrentei...” (2Tm 3.10-11). Claramente podemos 
notar que havia aqui um caminhar juntos, o seguir de 
perto nas várias situações da vida e oportunidades de 
aprendizado. 

Em nossa caminhada como filhos de Deus nós 
precisamos uns dos outros e devemos estar atentos, 
dispostos para que esses �pos de relacionamentos 
aconteçam e não nos contentemos apenas com 
aqueles que nos deixam confortáveis, porém 
permanecem no nível da superficialidade. Este �po 
de relacionamento, “como um ferro que afia o ferro”, 
nem sempre é simples ou prazeroso, pois o processo 
de afiar pode doer, sair faíscas, porém os resultados 
são fantás�cos.

Você consegue iden�ficar, em sua vida, esse �po 
de relacionamento com alguém? Se ainda não, ore 
por isso, peça a Deus por alguém comprome�do com 
Ele, se disponha e comece a sair da superficialidade 
dos seus relacionamentos, para que desfrute deste 
processo usado por Deus para nos moldar e nos 
tornar mais parecidos com o Senhor. 

Fabio Grigorio
fgrigorio@igrejafonte.org.br
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Visão de Glória
O Grande Plano | Fernando Leite
    Lucas 9.27-36 - 12.06.2022

Introdução
Lc 9.27-36; Is 40.5; Hc 2.14; Ex 16.6-7,10;

Ex 24.15-18; Ex 33.18-23; Ex 40.34-35; Lv 9.23;

Nm 14.10; Nm 16.19,42; Nm 20.6; 1Re 8.10-11;

Hb 1.1-3; Jo 1.14; 1Co 2.8; Tg 2.1; Gl 3.13;

1Pe 1.10-11; Mt 24.29-30; Mt 25.31; Lc 9.26;

Lc 12.40; Lc 17.24; Lc 21.27,36; 2Pe 1.17-18;

2Pe 3.4; Lc 9.20-22,27-28; Dt 19.15

A transfiguração demonstra a glória de Cristo para 
fortalecer a fraca fé dos discípulos.

Este fato traz evidências da glória de Cristo que 
fortalecem a fé. 

1ª Evidência: A transformação do filho
Lc 9.29; Mt 16.27

2ª Evidência: A associação dos santos
Lc 9.30-31; Fp 3.20-21; Lc 9.31
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3ª Evidência: A percepção dos discípulos
Lc 9.32-33

Conclusão:
Não era para todos ainda

4ª Evidência: A revelação do Soberano Deus    
Lc 9.34-36; Mt 17.9
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