B

“Creio em um Deus, Pai Todo-poderoso, Criador do céu e
da terra, e de todas as coisas visíveis e invisíveis;
e em um Senhor Jesus Cristo, o unigênito Filho de Deus,
gerado pelo Pai antes de todos os séculos, Deus de
Deus, Luz da Luz, verdadeiro Deus de verdadeiro Deus,
gerado não feito, de uma só substância com o Pai;
pelo qual todas as coisas foram feitas;
o qual por nós homens e por nossa salvação, desceu dos
céus, foi feito carne pelo Espírito Santo da Virgem Maria,
e foi feito homem;
e foi crucificado por nós sob o poder de Pôncio Pilatos.
Ele padeceu e foi sepultado;
e no terceiro dia ressuscitou conforme as Escrituras;
e subiu ao céu e assentou-se à direita do Pai, e de novo
há de vir com glória para julgar os vivos e os mortos, e
seu reino não terá fim.
E no Espírito Santo, Senhor e Vivificador, que procede do
Pai e do Filho, que com o Pai e o Filho conjuntamente é
adorado e glorificado, que falou através dos profetas.
Creio na Igreja una, universal e apostólica, reconheço um
só batismo para remissão dos pecados;
e aguardo a ressurreição dos mortos e da vida do mundo
vindouro.”
Credo de Nicéia
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Bem-vinda a
caminhada para
o Natal de 2021…
Este ano, escolhemos uma das passagens mais
conhecidas da Bíblia para refletir sobre a vinda de
Jesus ao mundo: 1 Coríntios 13. Este trecho das
Escrituras não fala sobre magos, estrela, manjedoura
ou pastores e anjos louvando, mas tem tudo a ver com
o nascimento do nosso Salvador, pois trata da
expressão máxima de amor que só podemos
encontrar na vida, morte e ressurreição de Cristo.
Convidamos você a refletir conosco e descobrir o
mistério por trás do versículo que diz: “agora, pois,
permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três,
mas o maior destes é o amor”, e o que isso tem a ver
com a festa mais celebrada, aquela que dividiu o
calendário e mudou o curso da história para sempre: o
Natal.

Boa leitura!
Equipe Benditas

Esta publicação não obedece ao Novo Acordo Ortográfico
e respeita as regionalidades de Língua Portuguesa de acordo
com a origem de suas autoras.
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“Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos
anjos, e não tivesse amor, seria como o metal que soa
ou como o sino que tine. E ainda que tivesse o dom de
profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a
ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal
que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada
seria.
E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para
sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu
corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada
disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno; o
amor não é invejoso; o amor não trata com leviandade,
não se ensoberbece.
Não se porta com indecência, não busca os seus
interesses, não se irrita, não suspeita mal; Não folga
com a injustiça, mas folga com a verdade; Tudo sofre,
tudo crê, tudo espera, tudo suporta.
O amor nunca falha; mas havendo profecias, serão
aniquiladas; havendo línguas, cessarão; havendo
ciência, desaparecerá; Porque, em parte, conhecemos,
e em parte profetizamos; Mas, quando vier o que é
perfeito, então o que o é em parte será aniquilado.
Quando eu era menino, falava como menino, sentia
como menino, discorria como menino, mas, logo que
cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino.
Porque agora vemos por espelho em enigma, mas
então veremos face a face; agora conheço em parte,
mas então conhecerei como também sou conhecido.
Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor,
estes três, mas o maior destes é o amor.”
1 Coríntios 13:1-13 (Versão Almeida Corrigida Fiel)
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Dia 1

“Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos,
e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como
o sino que tine.”
Por Cecilia J. D. Reggiani
Há alguns anos, fui ao casamento de colegas da faculdade
que eram ateus. O discurso da união foi feito por uma
cerimonialista e, entre outras coisas que já não me recordo,
ela leu todo este capítulo para aqueles que estavam
presentes, especialmente para os noivos.
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Foi no mínimo curioso ouvir um capítulo inteiro da Bíblia
ser lido na cerimônia de duas pessoas que afirmavam não
haver Deus. Fato é que as palavras de 1 Coríntios 13 são,
talvez, alguns dos versos bíblicos mais conhecidos do
mundo. Além de casamentos, é possível encontrá-los em
discursos presidenciais, funerais, formaturas e tantas
outras ocasiões. As pessoas adoram a poesia de amor
elaborada por Paulo. Mas será que a entendem?
Será que você a entende?
O amor descrito pelo apóstolo nestes versos tão
profundos não se trata do romance entre dois indivíduos,
como no caso dos meus colegas de faculdade ateus. O
amor que Paulo apresenta é o amor ágape: aquele que
temos por Deus e pelas pessoas em benevolência e boa
vontade, incondicionalmente. É mais do que um amor
romântico, é um amor de caridade, como os antigos
costumavam chamá-lo. Aqui, está descrito “um caminho
mais excelente”, como ele apresentou no último versículo
do capítulo anterior, em que trata sobre os dons dentro
da igreja.
Os cristãos de Corinto experimentavam uma variedade de
capacidades: alguns podiam ensinar, outros profetizar,
alguns curavam, outros falavam em diversos idiomas e
alguns os podiam interpretar. Eram muitos dons e
diferentes formas de atuação, mas para todas elas Paulo
olha e diz: há ainda um caminho mais excelente. Não à toa,
então, ele começa pela capacidade extraordinária de falar
as línguas de homens… e de anjos! Se poder anunciar as
boas-novas em idiomas diferentes já é incrível, imagine
então poder fazê-lo na língua falada pelos anjos.
Realmente, é algo admirável, mas prova-se totalmente
inútil se feito sem o amor benevolente, o amor ágape, o
amor de Deus.

B

Devocional de Advento - 2021

Os cristãos coríntios precisavam ouvir exatamente isto ser
dito porque, para eles, o dom de falar em línguas era algo
muito valioso, uma evidência de alguém de espiritualidade
superior. De fato, até hoje nós costumamos estimar mais
as pessoas que se expressam bem: veja só como ganham
seguidores nas redes sociais aqueles que melhor
comunicam suas ideias e opiniões. Hoje circula ainda a
ideia, em algumas igrejas, de que a evidência suprema da
salvação de alguém seria a capacidade de falar em
línguas.
Mas o apóstolo reflete em poucas palavras sobre esse
dom extraordinário e diz: fora do caminho excelente, falar
assim é como o som de metal batido: inconveniente e sem
sentido. Não importa o quão bem possamos nos
expressar e em quantas línguas o façamos, se o fizermos
sem amor, produzimos apenas barulho. “É o coração
caridoso, não a língua eloquente, que é aceitável a Deus”,
escreveu Matthew Henry ao comentar esta passagem.
Qual seria, então, o caminho excelente que devemos
buscar percorrer, o que está acima dos dons e a eles dá
sentido? Este caminho é o caminho do amor. Como
dissemos, não o amor romântico, mas o amor de doação.
Um amor que é mais, muito mais do que um sentimento, é
uma pessoa: Jesus Cristo.

“Ele é a encarnação do amor ágape. Nele, todas as coisas
foram criadas, tanto no céu, como na terra ”(Colossenses
1:16), inclusive as línguas dos homens e dos anjos. Jesus
nos mostra por meio de sua vida, morte e ressurreição o
caminho supremo e excelente para todos aqueles que
desejam viver em amor.
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Cristo nos aponta o amor que abre mão de si mesmo em
favor dos seus inimigos para poder chamá-los um dia de
irmãos, e não se envergonhar disso (Hebreus 2:11). Ele é
aquele que desceu até nós, conforme lemos no Credo de
Nicéia nas primeiras páginas deste devocional, e que,
quando poderia invocar em qualquer idioma e a qualquer
criatura para que o vingasse dos seus inimigos, olha para
aqueles que ali o colocaram e diz: “Pai, perdoa-lhes,
porque não sabem o que fazem” (Lucas 23:34).
Enquanto a humanidade busca na eloquência de
indivíduos o caminho para a vida, Jesus se torna como
uma ovelha muda levada ao matadouro (Isaías 53:7, Atos
8:32) para mostrar-lhes que o caminho para cima é,
antes, um caminho que nos leva para baixo.
Reflexão:
As suas palavras podem refletir muito conhecimento,
mas elas têm demonstrado o amor de Deus,
especialmente quando dirigidas aos seus inimigos?
Oração:
Senhor Deus, ajuda-me a percorrer o caminho mais
excelente. Que as palavras da minha boca e a meditação
do meu coração sejam agradáveis perante a tua face,
Senhor (Salmos 19:14). Põe, ó Senhor, uma guarda à
minha boca e guarda a porta dos meus lábios (Salmos
141:3). Que eu seja conhecida pelo amor que encontro em
Ti e manifesto aos demais (João 13:35). Pelos méritos de
Jesus eu oro, amém.
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Dia 2

“E ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse
todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse
toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e
não tivesse amor, nada seria.”
Por Ana Paula Nunes
O que mais atrai a sua admiração pelas pessoas? Beleza,
inteligência, fé, eloquência, bom humor, diligência no
cuidado com o corpo e saúde, sucesso profissional e
financeiro? A minha admiração, por exemplo, é
fortemente atraída por inteligência. Eu gosto de estar
perto daquelas amigas e amigos que mais parecem
enciclopédias ambulantes e que me deixam com a
impressão de que não há nada que eles não saibam.
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A gente se impressiona demais com pessoas que
conhecem, ou parecem conhecer, todas as coisas, não é
verdade? Nos impressionamos com grandes feitos,
profundos entendimentos teológicos e conhecimentos
sobre a vida, o universo e tudo mais. Porém, nos
impressionamos tanto quanto deveríamos com o amor?
O que Paulo está falando no capítulo 13 de 1 Coríntios é
para abalar as nossas afeições e anseios. Ele está dizendo
que alguém pode ter conhecimento de todos os
mistérios, saber tudo o que acontece e vai acontecer, ter
uma mente brilhante, ser um gênio da ciência, ter
entendimento de todas as coisas, materiais e espirituais,
e ser capaz de fazer coisas impressionante por meio da
sua fé, como transportar uma montanha. Mas, ainda
assim, essa pessoa não ser nada. Mesmo com todos os
dons, se essa pessoa não sabe amar, ela nada é.
Não deveríamos nos impressionar tanto com pessoas
que possuem aparente grande conhecimento e são
capazes de fazer coisas incríveis, mas que não têm em si
esse amor ágape, explicado anteriormente.
Mas, existe alguém que é dono de todos os dons e os
exerce apropriadamente na condição do amor. Você o
conhece? Ele te impressiona?
Contemple o próprio Criador, que fez e conhece todas as
coisas, a quem ninguém pode se comparar, ensinar ou
questionar suas palavras. Contemple o Senhor que, de
fato, transporta montanhas, sem que elas nem mesmo
percebam. Contemple aquele que por amor desceu do
seu trono de glória e humildemente se fez criatura: o
Deus encarnado que nasceu no Natal.
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O Deus-homem fez as coisas mais impressionantes de
todos os tempos. O verdadeiro Filho de Deus multiplicou
pães e peixes, alimentando cinco mil homens com
fartura; Jesus deu ordens em tempestade, acalmando-a;
Jesus andou sobre as águas; Jesus bradou e ressuscitou
Lázaro; Jesus viveu uma vida santa! Isso te admira? Você
sabia que foi tudo por amor?
A vinda de Jesus, sua vida e milagres são puro amor
ativo. E de todos os seus maravilhosos feitos, o que é
mais impressionante nele é o seu amor em dar a vida
pelos seus. Ele entrou no mundo para reverter a queda
de Adão e salvar a nossa vida. Com amor sacrificial,
Jesus, que conhece todos os mistérios e ciência,
humildemente se entregou e morreu uma morte terrível
no nosso lugar. Por amor, Ele ressuscitou, ascendeu e
está assentado ao lado do Pai. Por amor, Ele voltará
triunfante. Por amor, estaremos com Ele.
Seu presente de Natal: Vida Eterna! Sem mérito, apenas
por graça e por amor, ressuscitaremos com Ele,
glorificados.
Ansiamos pela segunda vinda. Até lá, que o Espírito
Santo que habita nas Novas Criaturas de Deus, em mim e
em você, nos transforme dia a dia em conformidade à
imagem de Jesus e nos faça crescer no seu fruto
supremo: o amor.
Que noite divina e gloriosa a noite em que Jesus nasceu!
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Reflexão:
Pense nas pessoas da sua igreja que espelham esse amor
em suas ações e fé. Pense de que forma elas fazem isso.
Pensou? Diga para elas. Ame e encoraje esses irmãos na
caminhada.
Oração:
Senhor Deus, Pai amado e misericordioso, graças te dou
pelos dons e talentos que recebi de ti. Ajude-me a
exercer esses dons em serviço e amor aos meus irmãos
para avanço do teu Reino e não para meus próprios
interesses egoístas. Que o amor cresça em meu coração
e dos meus irmãos. Em nome de Jesus oramos.
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Dia 3

“E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para
sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu
corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso
me aproveitaria.”
Por Suelen Dias

Justiça e justificação. Nos últimos meses, tenho pensado de
forma particular sobre as coisas excelentes que fazemos
não servirem de nada no que respeita à nossa justificação.
Como vimos nos dois primeiros dias deste devocional, fazer
algo admirável pode ser totalmente inútil se feito sem o
amor de Deus.
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A Bíblia começa com afirmações que nos acompanham
para sempre – Deus nos criou à sua imagem e semelhança;
em rebelião à sua Lei, dada no Éden, Eva e Adão pecaram
contra ele que, por ser santo e justo, não permite que
pecados permaneçam sem castigo. Nós, hoje, tantos anos
depois, não podemos fugir a estas verdades, somos
pecadores e o nosso pecado nos condena à morte (veja
Rm 3.23 e 6.23).
Querer ser como Deus era o desejo inicial. E quantas vezes,
com as nossas atitudes, é isso mesmo que queremos fazer?
Não contentes em termos sido criadas à Sua imagem,
queremos mostrar-lhe que sabemos o que fazemos e que
por nós mesmas merecemos a sua presença nas nossas
vidas. Boas ações e boa vontade assumem um papel
perigoso quando dissociadas do amor de Cristo e creio que
é isto que vemos também neste versículo. Com o exemplo
da caridade, e mesmo da sujeição voluntária à morte pela
causa do Evangelho, o apóstolo Paulo não nos diz que
essas não são boas coisas, antes pelo contrário, são
excelentes se feitas com boas intenções, mas de nada nos
valem as intenções se elas não tiverem amor.

Deus nos amou. Deus é amor. Aos seus olhos, o pecado
não é bom e nunca lhe poderá ser indiferente. Por isso
nos castiga pelas nossas falhas, mas mesmo no seu
castigo, nos aponta para uma forma de reconciliação e
perdão.
Voltemos a Adão e Eva, pecaram. E, como eles, todos os
homens e mulheres que se seguiram, eu e você, inclusivé.
Mas o Deus de amor, o criador de todas as coisas, nos
apresenta a solução: sermos feitos justos diante dele
através do sacrifício do único que foi perfeito. Para o
nosso pecado, Deus nos aponta para a solução: Jesus, o
amor encarnado que nos foi dado por Deus (veja Jo
3.16-21).
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Cristo, este amor encarnado, nos torna justos diante de
Deus. Ainda que nos preocupemos em valer aos mais
necessitados e sacrifiquemos os nossos corpos pela
causa do Evangelho, sem amor, isto é, sem Cristo, nada
disso nos aproveitará.
Precisamos correr para este Evangelho que nos ensina a
amar da maneira certa, e podemos fazê-lo porque Jesus
nos amou primeiro (leia 1 Jo 4.10, 19-21). Precisamos ir a
Deus através de Cristo para nos tornarmos pessoas que
conseguem amá-lo sobre todas as coisas e ao nosso
próximo como a nós mesmos. Sem Deus, nunca
conseguiremos cumprir este mandamento sublime.
Se podemos valer a alguém, é porque o Senhor Jesus já
nos valeu.

Reflexão:
Quais são as coisas que tens feito para, por ti mesma, afirmares
o teu valor perante Deus e perante os homens? Tendes a encarar as boas coisas que fazes como capacidade própria que te
justifica ou resultado da fé que Deus te deu? Pede a Deus que
te ajude a ver que o que fazes é além de ti mesmo e nada vale
se o amor de e por Cristo não estiver na base.
Oração:
Bom Deus, tu nos pedes amor incondicional e que amemos o
nosso próximo como a nós mesmos, mas muitas são as vezes
que falhamos categoricamente nas duas coisas. Orgulhosos e
arrogantes achamos que é o que fazemos que nos salva.
Perdoa-nos, Senhor! Ajuda-nos a viver certos que a nossa justiça e salvação só podem ser encontradas em ti e pelas obras do
teu Filho. Obrigada pelo teu amor encarnado que veio a nós,
Jesus, o Cristo, que morreu e ressuscitou para que tivéssemos
vida para sempre junto a Ti. Agradecidos, oramos no nome de
Jesus, amém.
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Dia 4

“O amor é sofredor, é benigno; o amor não é invejoso; o
amor não trata com leviandade, não se ensoberbece.”
Por Glória Medeiros

“Eu não quero esperar! Este celular está lento demais,
preciso de outro urgente!” Esperar é um verbo em
“desuso” na lista das virtudes desta geração. Mas, será
uma dificuldade somente dela? Penso que, desde Adão,
ainda em seu estado de perfeição, a espera é laboriosa
para a humanidade. Adão e Eva deram ouvidos aos seus
anseios ao invés da ordem divina — também não
esperaram. O resultado dessa impaciência foi desastroso
tanto para eles quanto para nós. Assim, a descendência
de Adão segue mais refinada em sua impaciência,
décadas após décadas.
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O fato é que não gostamos de esperar e classificamos o
amor das pessoas, inclusive o de Deus, pelo fato de elas
atenderem aos nossos desejos ou não, mesmo que isto
gere sofrimento em nós e no outro. Confrontando toda
definição açucarada de amor que construímos ao longo
da nossa existência, Paulo define o amor como uma
escolha pautada na paciência. O amor é paciente. Em
outras versões, é sofredor. Aqui, já somos impelidos a
pensar: como treinar a próxima geração na paciência se
também somos impacientes?
Há um mundo acelerado dentro e fora de nós que clama
pelo urgente. Fico imaginando qual a razão de
desejarmos mudanças tão rápidas. Somos incapazes de
esperar a transformação que Deus tem operado em nós
e também no outro. Por quê? Acredito que seja pelo fato
de desejarmos, como os nossos primeiros pais, sermos
divinos. Essas verdades aparecem tão explícitas nos
relacionamentos, seja no trato conosco, seja com o
próximo. Agimos de forma tão impaciente quando
desejamos mudar aspectos profundos do nosso ser, e
também do outro. A má compreensão do amor
sofredor/paciente gera impaciência no coração. Um
conceito
de
amor
equivocado
prejudica
os
relacionamentos. Por outro lado, a paciência e a
bondade de Cristo no trato conosco deveria gerar
humildade. Inúmeras são as vezes que pecamos diária e
obstinadamente contra a santidade de Deus. Ele
pacientemente nos perdoa, porque nos enxerga através
dos méritos de Cristo.
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Veja, nossa paciência ou falta dela revela o quanto
compreendemos ou não a paciência de Deus para
conosco. Não obstante, tudo isso necessita de
treinamento em amor. E treinamento exige tempo. Creio
que ensinar a não fugir do sofrimento é o ponto principal
no treino em amor. Aliás, saber lidar com o sofrimento
deveria ser uma virtude cultivada desde cedo. Como
seria diferente se existisse uma cosmovisão bíblica em
aceitar com resignação o sofrimento, por parte dos pais,
escolas e até mesmo de algumas igrejas?
Não estou advogando um amor que gera um sofrer
masoquista. Que usurpa a dignidade alheia. Antes, um
imitar do sofrimento de Cristo. Seguir seu exemplo. Sua
paciência diante das limitações do outro. Isto é ser
benigno! Tanto na Bíblia quanto na História da Igreja há
toda uma galeria de homens e mulheres de Deus que
encararam o sofrimento como parte daqueles que
amam de forma madura.
Ser paciente é uma condição inegociável para amar. Não
conseguiremos avançar em amor sem mortificar nossas
vontades. Quando amo, não há espaço para desejar o
que é do outro; quando amo, não aprecio um discurso
lisonjeiro; quando amo, não me orgulho do que faço,
uma vez que não tenho nada do que não me foi dado.
Quando sou amoroso, descanso pacientemente, a
despeito das nuances que o sofrimento apresenta. Seja
ele na própria luta contra os meus pecados, seja na do
próximo. Jesus não é impaciente; é amor; é benigno.
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E nos convida a fazer o mesmo nas nossas relações. Este
é o amor que Paulo descreve, com seu caráter
voluntariamente sofredor e benigno. Sofrer para o
benefício do outro. Esta perspectiva salvaria qualquer
geração de si mesma. Que a encarnação de Cristo, como
a personificação de um amor sofredor, benigno seja a
maior motivação para o adorá-Lo e servi-Lo. Não apenas
no Advento do Natal, mas, sobretudo no ano inteiro! Que
Ele nos ajude a escolher este Caminho mais excelente!
Reflexão:
Como nós podemos, diante do sofrimento, diante de nós
mesmos e diante do próximo demonstrarmos, na prática,
que pertencermos a Cristo? Que "nãos" você precisa dar
a você mesmo e ao próximo como demonstração de um
amor maduro, conforme Paulo define o amor?
Oração:
Jesus, tu és a Encarnação do amor; tu sabes que meu
amor por ti, pelo próximo e até por mim, ainda é
desfocado do teu. Ajude-me a não fugir do teu
treinamento em amor. Que diariamente eu veja o teu
exemplo e o de muitos dos meus irmãos e siga resoluta,
mortificando as minhas vontades para que experimente a
Tua que é boa,perfeita e agradável. Obrigada por não ter
desistido de mim! Em teu Nome, oro e espero com
paciência.
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Dia 5

“Não se porta com indecência, não busca os seus
interesses, não se irrita, não suspeita mal.”
Por Débora Duarte
What is love? – celebrou Haddaway, numa célebre batida
dance, a pergunta que atravessa e incomoda gerações,
culturas e povos. Paulo já começou a responder. O amor
é sofredor e benigno (v.4). Mas como bom orador, ele
compreende que a definição de qualquer termo é
melhor
compreendida
e
aprimorada
quando
estabelecemos os seus limites. Portanto, Paulo passa a
descrever o que o amor não é. Aliás, mais do que isso.
Ele aponta um dedo acusador às nossas mais naturais
atitudes, pensamentos e posturas, e as expõe como a
própria antítese do amor.
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Somos naturalmente invejosos, buscamos vanglória e
transbordamos soberba (v. 4). Mas a lista não fica por
aqui. O amor não brota da indecência, nem do egoísmo,
da ira gratuita ou do rancor (v. 5); ervas daninhas que
crescem no nosso coração com tanta facilidade.
Antes, o amor é evidenciado numa conduta decente.
Extravasa da consideração para a acção. Também não
busca os seus interesses, é altruísta.
O foco não está no seu próprio bem, mas no bem,
felicidade e cuidado do outro, mesmo que seja com
dano próprio. O amor também não se irrita ou suspeita
mal. Ele é cortês e tolerante. Não explode em ira nem
entra em contendas. Quando algo é feito contra ele, ao
invés de atirar coisas passadas à cara, ele perdoa,
esquece e não torna a mencionar.
Todas nós somos distintas e sentimos de forma diferente
o dedo acusador de Paulo. Onde te sentirás mais
desafiada e exposta? Será na dificuldade de demonstrar
uma atitude decente e compatível com a declaração dos
teus lábios? Será na exibição no teu egoísmo, ira ou
rancor?
Deixem-me ser franca. Se inicio a leitura deste versículo
de forma leve, com o aproximar do fim, a minha
garganta prende. Afinal, irritar-me ou até mesmo ir ao
histórico de mágoas passadas não é assim tão incomum
na minha caminhada. Basta pensar num dia que não
corre de acordo com as minhas expectativas, num filho
que teima em fazer aquilo que, constantemente,
digo-lhe que não deve, ou até no marido que não
decifrou o que eu queria naquele momento. O meu
coração fica irado e extravasa para as palavras e
comportamento.
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Seja para a ira ou qualquer outro comportamento oposto
ao amor, não nos faltam desculpas. Há sempre razão e o
outro é sempre a causa do mau comportamento. Mas no
fim das contas, o problema é que a culpada sou eu. E a
culpada és tu.
A boa notícia é que não termina por aqui. Não
precisamos caminhar sozinhas nesta luta. Este amor, que
nos parece contranatural e impossível de viver, foi
personificado através da pessoa de Jesus. O teólogo
David Prior diz: “não é por acaso que estes quatro
versículos (13.4-7) descrevem perfeitamente o carácter
de Jesus e de ninguém mais.” Ele vai mais longe e desafia
a substituirmos a palavra “amor” pelo nome de “Jesus” e
vermos como isso se encaixa perfeitamente, e de seguida
colocarmos lá o nosso próprio nome para verificar o
grande contraste.
Jesus, em momento algum, foi inconveniente. Até
mesmo para com os seus inimigos, agiu de forma
correcta e apropriada. Ele foi altruísta, procurou sempre
o bem dos outros e não tinha explosões de ira
incontrolada e pecaminosa.
Mas que grande amor do nosso Salvador ao se despir da
Sua Glória, para se fazer um pequeno e indefeso bebé
humano! Mas que grande demonstração de amor de
Jesus, ao não buscar os seus próprios interesses, mas ao
entregar-se para morrer no nosso lugar. Ele não morreu
pelos amigos, mas pelos inimigos. Por mim e por ti. Na
cruz, ele foi conveniente até para com os que lhe
chicotearam e cuspiram. Na cruz, ele foi altruísta, abrindo
mão de si mesmo pelo bem do outro. Na cruz, Ele não se
irou, mas manteve-se mudo. Na cruz, ele não acusou
ninguém, mas pediu que Deus perdoasse os seus
agressores.
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Reflexão:
Em que área encontras mais dificuldade em demonstrar
amor? De que forma o exemplo de Jesus te ajuda e
incentiva a buscar amar os outros, mesmo quando não te
é natural?
Oração:
Obrigada, Senhor, pelo teu filho Jesus. Pelo seu
nascimento, vida e morte. Obrigada porque, através Dele,
tenho o exemplo supremo do teu amor perfeito. Perdoa
todas as vezes que falho em amar o meu próximo.
Enche-me de Ti.
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Dia 6

“Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade.”
Por Célia Fidalgo

Ao ler este versículo, a primeira imagem que me vem à
mente é a de uma manifestação, à porta de um tribunal
qualquer, algures no mundo. Uma multidão. Barulho,
muito barulho. O clamor por justiça. No sermão do
Monte, Jesus declara de que é feito um verdadeiro cidadão dos céus já aqui nesta terra: “Bem-aventurados os
que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos”,
(Mateus 5:6). Não nos enganemos, porque fazer justiça
não é tão fácil quanto parece: basta recordarmos o episódio da mulher apanhada no ato de adultério (João 8:1-11).
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Jesus Cristo é o ápice da justiça; “Eis aqui o meu servo, a
quem sustenho, o meu eleito, em quem se apraz a minha
alma; pus o meu espírito sobre ele; ele trará justiça aos
gentios. Não clamará, não se exaltará, nem fará ouvir a
sua voz na praça. A cana trilhada não quebrará, nem apagará o pavio que fumega; com verdade trará justiça”,
(Isaías 42:1-3).
Observemos como Deus Pai executou perfeita justiça
para connosco. Nós que estávamos mortos em ofensas e
pecados (Efésios 1:1,5) fomos justificados, declarados
inocentes, não pelas nossas boas obras mas pela fé em
Jesus Cristo (Romanos 3.21-14), Jesus é a nossa justiça
(ICoríntios 1.30) “Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a
verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim”
(João 14:6).
A verdade é a única forma de trazer e fazer justiça. Sim, é
necessário que nos levantemos por causas, pelos necessitados e fragilizados nos assuntos desta vida (e quando
digo levantar, não o digo no sentido de tumulto, num dia
determinado, mas no “silêncio” do dia a dia, todos os
dias), mas há uma causa ainda maior: a vida eterna,
porque tudo nesta terra há-de passar mas os assuntos
eternos não!
Hoje, temos uma nobre missão de embaixadores de
rogar a todos, da parte de Cristo, que se reconciliem com
Deus (2 Coríntios 5:20) porque há alegria no céu quando
um pecador se arrepende (Lucas 15). O amor alegra-se
quando a verdade triunfa.
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Reflexão:
O que faço diante da dificuldade de terceiros? Ou só
porque não posso fazer tudo, não faço nada e, porque
não posso ajudar todo o mundo, não ajudo ninguém?
Sou instrumento diário de proclamação da justiça de
Deus?
Oração:
Pai, ajuda-me a ter um coração sensível à injustiça e
dá-me uma boca pronta para falar a tua justiça, mãos
para servir com compaixão e pés para ir onde for preciso
para que a verdade triunfe.
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Dia 7

“Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta.”
Por Cecilia J. D. Reggiani

Como em uma peça musical, em que cada linha, nota e
instrumento convergem para o clímax da obra, o poema
de Paulo chega ao seu ápice no sétimo verso; cada
versículo anterior foi um passo em direção ao topo desta
montanha de amor. Mas ao lermos estas palavras: “tudo
sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta”, o que é para
ser o mais elevado cume pode parecer o mais profundo
abismo. Como assim “tudo”? Tudo mesmo? Tudo. Tudo.
Tudo. Tudo.
Você pode pensar: “tudo é muito. Tudo é demais. Tudo
não dá”. Tudo desperta nossos medos mais primários.
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Aqui está o escândalo do evangelho. Neste breve
versículo está contida toda a obra da encarnação do
Filho de Deus. O único ser que tudo sofre, tudo crê, tudo
espera, tudo suporta. Sim, tudo é demais para nós, mas
não para Ele. Assim como a visão da montanha exige de
nós uma pausa para contemplação, neste momento nós
também devemos parar e refletir na força e profundidade
destas quatro frases.
Não tente encaixar nestas linhas o ordinário dos
relacionamentos humanos. Não é o amor romântico que
tudo pode. Não é o amor materno capaz de suportar o
peso de “tudo”. Apenas o amor divino tem a capacidade
de arrogar para si esse poder. É necessário mais do que
qualquer sentimento, laço de afeição e disposição para
poder viver de fato o que estas palavras carregam.
Por isso, tome o dia de hoje como uma pausa para
contemplar a extraordinária vista proporcionada pelo
amor escandaloso revelado apenas em Jesus Cristo, que
tudo sofre, crê, espera e suporta. Não desperdice seus
minutos de devocional com tentativas de encontrar em
outras faces o amor que você só pode contemplar no
rosto do Filho de Deus, pois você irá inevitavelmente se
decepcionar.
Este é o amor com o qual você é amada. Esta é a
descrição da Pessoa que se entregou por você em uma
cruz de maldição e ira, quando você ainda estava
afundada em pecados e ódio contra Deus, por pura
graça. Ele não suportou, creu, esperou e sofreu por
alguém que o desejava, antes, fez isso por aqueles que
queriam vê-lo despedaçado. Este é o retrato do
verdadeiro amor, que “expulsa o medo” (1 Jo 4:18).
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Reflexão:
Não pense em suas próprias limitações para viver este
amor, mas reflita na realidade de que alguém, hoje e
desde a fundação do mundo, decidiu amá-la desta
maneira. Quais os medos que o verdadeiro amor de
Jesus expulsa de seu coração?
Oração:
Jesus, eu te louvo hoje e para todo o sempre pelo seu
grande amor por mim. Não há palavras que possam
expressar aquilo que fizeste em minha vida. Me ajude a
viver de forma a honrar este amor. Opera o milagre em
meu coração para que todo o medo vá embora e eu
possa, pelo teu Espírito, buscar amar aos outros da
mesma maneira.
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Dia 8

“O amor nunca falha; mas havendo profecias, serão
aniquiladas; havendo línguas, cessarão; havendo
ciência, desaparecerá”
Por Sara Falcoeiras

Como vimos anteriormente, a cultura exalta os bons
comunicadores, os intelectuais, aqueles que têm
facilidade em reter conhecimento e em expressar-se com
ligeireza. Vimos também quão vazias podem ser essas
capacidades se não estiverem impregnadas de amor.
Imagino o bebé Jesus, envolto nos braços de Maria.
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Imagino o seu desenvolvimento, as primeiras palavras
balbuciadas, as primeiras frases completas. Jesus, o Verbo
feito carne, que foi o próprio inventor da linguagem, da
palavra! Esta é só mais uma das manifestações da
humildade incomparável de Jesus. Ele abriu o caminho para
entendermos que o conhecimento que interessa se firma
nas Escrituras. Vemos Jesus pré-adolescente em conversa
com os doutores da lei no templo (Lucas 2:39-52), todos
“admiravam a sua inteligência e respostas” e Jesus crescia
em “sabedoria, e em estatura, e em graça”. Quando foi
tentado no deserto (Mateus 4:1-11), o nosso Senhor reagiu
com a Palavra – “Está escrito” – mostrando-nos como,
também nós, podemos resistir à tentação.
Jesus foi o comunicador por excelência – fazia as
perguntas certas na hora certa, corrigia, exortava, ouvia, “lia
a sala” de forma irrepreensível, oferecia compaixão tanto a
uma multidão quanto a uma só pessoa.
Mas qual é afinal o propósito do entendimento acerca do
texto, da capacidade linguística e do conhecimento?
Servem para nos aproximar do coração do Pai. Para nos
ajudar a amá-lo mais, desejá-lo mais. Até que, no fim dos
nossos dias, quando não restar mais tempo para aprender,
para estudar, para conhecer, nós possamos apresentar-nos
diante de Deus, contemplar a face de Jesus, do perfeito
Amor, e dizer simplesmente “é o amor sacrificial de Jesus
que me permite a eternidade na Tua presença”.
Trabalho nesta reflexão no dia em que partiu o meu último
avô, o meu avô paterno. O meu pai era menino quando se
converteu e começou a puxar os meus avós para a igreja.
Não testemunhei esses anos, mas em adolescente,
lembro-me de encontrar no escritório do pai um caderno
com apontamentos do avô, do tempo em que era diácono
e dirigia alguns estudos bíblicos. Lembro-me do choque, de
não conseguir relacionar a pessoa que conhecia às palavras
que lia.
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O avô viveu uma vida pródiga, longe da Palavra, até em
experiências ricas perto de outras culturas e línguas. Mas as
dores dos seus últimos meses abriram-lhe os olhos para o
verdadeiro conhecimento – o reconhecimento da sua
imperfeição e do único que pode socorrer-nos da ilusão de
auto-suficiência.
“O amor de Jesus é maravilhoso,
Maravilhoso e não tem fim,
O amor de Jesus é maravilhoso
E basta para mim...!”
Cantei-lhe este hino tão velhinho várias vezes na última
visita que pude fazer-lhe. Parece tão simples, não é? O
amor de Jesus é maravilhoso, não tem fim e basta para
mim. Mas é a esperança inabalável daqueles que são
resgatados da culpa e do peso do pecado – Jesus é
suficiente!

Calvino escreveu que “a profecia e todos os demais dons
desse género serão destruídos, visto que nos são
outorgados para nos auxiliar na nossa debilidade. Ora,
um dia a nossa imperfeição chegará ao fim; portanto, o
uso desses dons também cessará concomitantemente.
Portanto seria absurdo que continuassem em vigor
quando não houver mais nenhuma necessidade deles;
por isso, perecerão.”
Todas estas coisas são passageiras e temporárias. Não
são más em si mesmas; têm é um período de acção
limitado no tempo e no espaço. São uma forma de
condescendência amorosa do Pai para com os seus
filhinhos. Podermos conhecer Deus através das
Escrituras e do entendimento dado pelo Espírito Santo é
maravilhoso e comovente, mas conhecê-lo rosto a rosto
vai ser infinitamente melhor!
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As nossas mentes limitadas ainda não conseguem
entender esse mistério, mas é reconfortante pensar que
nos aguardam realidades ainda mais saborosas do que as
que deixamos para trás e que não teremos mais
necessidade de qualquer outro tipo de revelação.
O Filho de quem falavam todas as profecias, o Cordeiro
que era antecipado com os sacrifícios da Antiga Aliança,
Aquele que intercede por nós junto do Pai receberá a
nossa gratidão desimpedida e o louvor eterno do povo
que o Seu amor resgatou.

Reflexão:
Até que ponto é que usas o conhecimento como forma
de auto-promoção oca em vez de quereres conhecer
mais para amar mais? Como é que te podes aproximar da
Palavra com a atitude certa? Em que é que te tens sentido auto-suficiente? Como é que a humildade e compaixão de Jesus te chamam ao arrependimento? Como é
que podes combater isso de formas práticas?
Oração:
Pai do Céu, o Teu conhecimento é imensurável e, na Tua
misericórdia, permites que Te conheça através da Palavra
– escrita e encarnada. Perdoa-me, Senhor, quando me
julgo auto-suficiente ou quando a soberba toma conta
de mim. Que o Espírito Santo me mova a amar-Te melhor
e a reconhecer que o Teu amor é suficiente e perfeito. Em
nome de Jesus. Amém.
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Dia 9

“Porque, em
profetizamos;”

parte,

conhecemos,

e

em

parte

Por Ana Rute Cavaco

“Em parte”, escreve Paulo. Incompleto. Imperfeito. Paulo
adverte que vivemos um tempo em que tudo aquilo que
é revelado é apenas em parte. Não que os dons que Deus
atribui aos homens sejam imperfeitos, mas os homens
que recebem estes mesmos dons são imperfeitos. O
próprio apóstolo Paulo inclui-se nessa imperfeição
quando avisa os coríntios: “E, se alguém cuida saber
alguma coisa, ainda não sabe como convém saber”, (1
Coríntios 8:2).
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Se há coisa que aprendemos, na aquisição do
conhecimento, é que tantas vezes albergamos a ideia de
que muito sabemos acerca de um assunto, até o
voltarmos a estudar, ou até ao sermos confrontados com
quem sabe mais do que nós. Quanto mais sabemos, mais
compreendemos que não sabemos. Vivemos neste
mundo, limitados, conhecendo em parte.
A nossa mente conhece Deus, em parte. Tudo na Bíblia
nos aponta para uma perfeição que só será alcançada
um dia. Por mais que nos esforcemos, concluímos que
pouco alcançamos.
Lembramo-nos de Moisés, de David, de tantos profetas,
homens e mulheres iluminados e referenciados nas
Escrituras, e mesmo eles, só alcançaram “em parte”.
Mesmo o conhecimento que eles tinham por inspiração
divina era apenas em parte. Connosco é assim também.
O milagre da encarnação de Deus feito homem, a
perfeição numa pessoa, habitando entre nós, deve
espantar-nos sempre. Termos um bebé perfeito, a ser
educado por gente imperfeita, escolhendo revelar-se
neste mundo, ainda que em parte. Termos tido entre nós
o filho de Deus, e muitos dos que privaram com ele nada
verem de extraordinário, revela como somos cegos para
a perfeição divina. Jesus caminhou, ensinou, amou, e
muitos não vislumbraram quem estava ali.
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Este ensinamento serve para nós, hoje. Temos o privilégio
de ter connosco o Espírito e, ainda assim, tão reduzida
perfeição de Cristo conseguimos imitar. O nosso pecado
cega-nos, o Espírito ilumina-nos. Mas sempre em parte.
Não percamos de vista que estamos limitados e que
muito pouco ainda sabemos do que virá. Contudo, a
certeza de que o que sabemos chega para nos
rendermos à nossa insignificância e agradecermos ao Rei
dos Reis, ao Senhor dos Senhores, porque veio até nós,
habitou entre nós e morreu por nós. Não merecemos tão
grande acto de amor.

Reflexão:
Entregas as tuas hesitações a Deus, reconhecendo as
tuas limitações e confiando mais e mais nele?
Oração:
Obrigada, Jesus, pelo teu enorme exemplo de humildade.
Obrigada porque te revelaste a nós, seres limitados pelo
pecado. Agradecemos-te pelo teu amor, ao teres descido
a este mundo para mostrar o que é o verdadeiro amor.
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Dia 10

“Mas, quando vier o que é perfeito, então o que o é em
parte será aniquilado.”
Por Ana Rute Cavaco
Encontro vários desafios à medida que estudo a Bíblia. O
primeiro deles, quando procuro comentários que me
ajudem na sua compreensão, é a barreira da língua. Boa
parte do material que consulto não está em português, e
preciso de conseguir entender o que está escrito em
inglês, por exemplo, para então ouvir diversos pontos de
vista sobre uma determinada passagem.
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Depois de ultrapassada a barreira da língua, sou
confrontada com a minha ignorância, as minhas
dificuldades em entender raciocínios e diferentes
explicações. Muitas das vezes, quando estou meio que
desesperada com todas estas pedras que encontro no
caminho e me fazem tropeçar ou querer desistir, lembro:
um dia não vou precisar de nada disto! Um dia eu vou
entender tudo!
Chegará o dia em que não precisaremos mais de
bibliotecas, podcasts, sermões, exposições, traduções.
Não só falaremos todos uma mesma língua, como não
precisaremos da palavra escrita, sabem porquê?
Estaremos rosto a rosto com a Palavra encarnada. A
Palavra viva que morreu por nós estará para sempre
entre nós e seremos plenos na sua presença. Não
restarão mais dúvidas, mais equívocos, não seremos
tentados ao egoísmo, à auto-suficiência. Nada. Tudo o
que era, então, em parte, será aniquilado. Fim. Acabou.
Ou antes, tudo aquilo pelo qual esperámos, começa
verdadeiramente.
Parece difícil imaginar um mundo no qual nunca vivemos.
Mas temos a promessa de que não só ele existirá, como
nos será dada a entrada nesse Reino maravilhoso por
causa do nosso Salvador Jesus. Ele esteve entre nós
durante pouco mais de três décadas. Tomou a forma de
servo, demonstrando o que é o verdadeiro amor sacrificial.
Como lemos em Filipenses 2: “(...) sendo Deus, não teve
por usurpação ser igual a Deus; antes, a si mesmo se
esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em
semelhança de homens; e, reconhecido em figura humana,
a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até à
morte e morte de cruz”.
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Jesus aceitou não ser reconhecido como Deus, aceitou ir
até à cruz como se de um criminoso se tratasse, para
tomar o nosso lugar. Naquele tempo, não foi realmente
reconhecido por todos, mas um dia será. E que dia alegre
será esse, o dia em que ao nome de Jesus se dobrará todo
o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a
língua – toda a língua – confessará que Jesus Cristo é o
Senhor, para a glória de Deus Pai.
Um dia, o nome do nosso Deus não trará mais equívocos.
Jesus não será mais confundido como um mero homem,
nem será maltratado, desprezado ou humilhado. Um dia,
não será mais visto em parte, mas todos reconhecerão
quem ele é, na sua perfeição, e daremos glória ao seu
nome! Maranata, ora vem nosso querido Senhor Jesus!
Reflexão:
Desejas a vinda de Jesus? Anseias conhecê-lo face a face
e louvá-lo para todo o sempre?
Oração:
Ó Senhor Jesus, obrigada porque foste obediente ao Pai.
Obrigada porque aceitaste tomar o nosso lugar, para que
fôssemos redimidos naquela cruz. Ansiamos conhecer o
teu rosto e contemplar a tua perfeição!
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Dia 11

“Quando eu era menino, falava como menino, sentia
como menino, pensava como menino, mas logo que
cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino.”
Por Cristina Caldeira

Para compreendermos a profundidade deste versículo,
temos que compreender o contexto de todo o capítulo.
Lembremo-nos que o tema deste tão famoso capítulo é o
Amor. Não o amor humano, mas o Amor de Deus.
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O capítulo 12 termina com uma exortação a todos nós: a
procurar com zelo os melhores dons com o propósito de
conhecermos um caminho mais excelente! Os coríntios
orgulhavam-se dos dons que possuíam, e na realidade,
sabemos que os dons vêm de Deus e são-nos dados para
o que for útil, aqui na nossa caminhada terrena. Mas se o
nosso alvo não está aqui na Terra então deve haver algo
mais excelente porque ansiar.
O melhor dom, o caminho mais excelente é o AMOR, pois
este nunca falha (v..8) e é o dom que, quando tudo passar,
quando tudo acabar, permanecerá (v. 13). E sabemos que
permanecerá porque este Amor é uma pessoa. É Deus!! O
Apóstolo Paulo teve revelação disto!! E por isso
considerou que o conhecimento que teremos aqui na
Terra é coisa de menino quando comparado com o
conhecimento que teremos um dia quando estivermos
face a face com Ele.
Vemos aqui claramente o contraste entre o nosso
presente estado de meninice contrastado com o futuro
estado de adulto, que nos espera na eternidade. Quanta
diferença entre terra e céu!! Precisamos de entendimento,
compreensão e revelação de adultos!!

E quando temos relevação da pessoa de Deus manifesta
em Jesus, todos os dons, sejam profecias, línguas,
conhecimento, tornam-se insignificantes perante a glória
Dele. Porque os dons são apenas parte do conhecimento
que nos é possível ter enquanto humanos limitados.
O alvo não são os dons! O alvo é Ele, que é perfeito,
completo!
Quantas discussões, divisões e invejas entre cristãos
porque caímos no erro de comparar dons, Beltrano é
mais espiritual que Sicrano…isso é coisa de menino,
pensamento de menino, conversa de menino. É hora de
crescer!
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E crescemos à medida que deixamos de ver as partes
que nos são dadas a conhecer nesta vida como
importantes em si mesmas!! Há coisas que são
adequadas a meninos, mas que, à medida que crescemos
em conhecimento do Santo (Oséias 6:3) deixam de ser
adequadas a homens perfeitos.
O alvo não são as partes, nem os dons. O alvo é Ele que
é o conjunto das partes, é Ele que é perfeito e completo!
Ele que se fez Homem, nascido de mulher, despindo-se
de toda a Sua Glória para nos dar a esperança de um dia
O contemplarmos face a face e Até que todos
cheguemos à unidade da fé, e ao conhecimento do Filho
de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura
completa de Cristo, (Efésios 4:13)
Esta é a nossa esperança!!!!! E estou plenamente convicta
de que aquele que iniciou boa obra em nós, há de
concluí-la até o Dia de Cristo!! (Filipenses 1:6)
Reflexão: Será que valorizo mais as partes do que o
Todo? Será que me contento em viver num estado de
meninice esperando apenas por um estado adulto num
futuro na eternidade? Ou vivo com os olhos e coração da
eternidade desejando que seja “assim na terra como no
céu” hoje?
Oração: Pai, peço-te que a cada dia os olhos do meu
coração se abram em crescente compreensão da largura,
comprimento, altura e profundidade do Teu Amor, e que
eu viva já e agora com a certeza que a eternidade está
dentro de mim. Em nome de Jesus.
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Dia 12

“Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a
face; agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou
conhecido.”
Por Suelen Dias

Temos visto a diferença das coisas que fazemos e vivemos serem feitas e vividas
com amor ou não, e a conclusão tem sido sempre a mesma: sem amor nada
seríamos e nada nos valeria. À medida que nos aproximamos do fim do capítulo,
fica evidente como somos limitados no nosso conhecimento e, também, nas nossas
ações e intenções.

Mas, em vez de nos conduzir à frustração de não sermos suficientes para lidarmos
com os desafios que nos surgem e com a necessidade de darmos resposta às
coisas que não conhecemos, estas afirmações, aliás como toda a Bíblia, devem
produzir o efeito de nos renovar a esperança, confiança e dependência no único
que é perfeito e tem conhecimento completo de todas as coisas, Deus.
Com o crescente e facilitado acesso à informação dos nossos dias, somos várias
vezes e de diversas formas tentados a lidar com a nossa vontade de ter resposta
para tudo e de conseguir justificar de maneira lógica (e que faça sentido a quem
nos ouve) as nossas teorias sobre os assuntos que julgamos dominar. E muitas das
nossas justificações e explicações não passam de teorias incompletas ou sem
possibilidade de prova porque, por mais que tentemos, há coisas para as quais
não conseguiremos respostas aqui.
Lidar com isto nem sempre é fácil, sobretudo quando achamos que determinadas
coisas que são claras para nós deveriam ser para os outros também. Mas a
verdade incontestável deste versículo é que vivemos numa realidade que está além
do que podemos, hoje, compreender, “agora conheço em parte”.
“Mas então conhecerei como também sou conhecido”, isto deve-nos dar
esperança. Há um amor maior do que a nossa compreensão pode interpretar.
Deus encarnado. Um dia o veremos face a face e conheceremos, então, como já
hoje somos conhecidos. É pela fé em Deus que podemos passar de um futuro
condenado a uma vida longe dele, por causa do pecado, à esperança de vê-lo
face a face, por causa de Jesus.
"Mas, quando vier o que é perfeito, então o que o é em parte será aniquilado."
v.9

Reflexão:
De que forma a esperança de ver Jesus face a face influencia a forma como vives
os teus dias aqui hoje? Saber que o teu conhecimento é limitado ajuda-te a confiar
mais em Deus e a procurar mais sabedoria para lidar com a tua realidade e
daqueles que te rodeiam ou, pelo contrário, conduzem à preguiça intelectual por
saberes que nesta vida não terás um conhecimento pleno das coisas? Pede a Deus
que te ajude a confiar no seu poder para a salvação da humanidade, para além do
que vês.
Oração:
Bom Deus, ver-te face a face é o desejo do nosso coração. Ajuda-nos a ansiar por
esse dia e a lutar contra a tentação de procurarmos aqui o que nos tens reservado
para a eternidade. Obrigada pela salvação que nos dás através de Jesus e que o
teu Espírito nos guie no caminho de fé até que venhas. Amém.

Dia 13

“Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três, mas o
maior destes é o amor.”
Por Célia Fidalgo

Agora, agora é o tempo de Deus!
Agora precisamos de fé, pois fé é a certeza que Deus é Deus único,
incomparável, sublime, santo, todo poderoso e poderia preencher folhas e folhas
com os atributos de Deus, pois são inesgotáveis. É impossível dizer tudo acerca
Dele porque Ele é infinito!
Agora precisamos de esperança, não confundamos com resignação, é olhar numa
direção com expectativa, a nossa expectativa é que Ele voltará uma segunda vez!
Celebramos com alegria a sua primeira vinda com fé e esperança que o mesmo
Deus que cumpriu parte já das suas promessas será e é fiel para cumprir tudo até
ao fim “Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de
arcanjo, e com a trombeta de Deus; e os que morreram em Cristo ressuscitarão
primeiro.
Depois, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas
nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor”,
1 Tessalonicenses 4:16,17, por isso, um dia não necessitaremos mais de fé e
esperança porque virá o que é perfeito (v.10). No entanto, o maior permanecerá
para sempre, o amor.
Como disse a Cecília logo no primeiro dia, o amor é uma pessoa: Jesus Cristo e o
seu reino é eterno! O amor vence todo o medo, pecado, ódio, doença,
dificuldade…pode escrever aqui o que quiser porque Jesus Cristo vence tudo,
inclusive venceu a morte! Afinal, quem tem todo o conhecimento, sabe todas as
línguas, se despiu da sua glória e deu o seu corpo por amor? Jesus! Ao longo
deste capítulo percebemos que o amor não é apático nem tímido e muito menos
silencioso.
“Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo,
mas para que o mundo fosse salvo por ele.” João 3.17. O amor veio até nós,
habitou connosco como um de nós para que pudéssemos ser como Ele.

Reflexão:
Tenho vivido com a fé de que Deus é Deus não importa as circunstâncias à minha
volta? Tenho vivido na expectativa de que Ele voltará e que esta vida não é o fim?
Tenho vivido consciente de que não basta fazer coisas boas e que o amor que não
falha vem de um relacionamento de rendição total ao Senhor Jesus, assim como o
Filho sempre fez a vontade do Pai?

Oração:
Pai de Amor, que a tua essência seja espelhada no que sou e no que faço para a
Tua glória, em nome de Jesus.
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Fim!

