Edificação

Lições do
Coronavírus

Não se abalem!
EDITORIAL
Jesus disse: — Não se abalem! Continuem conando em Deus e continuem conando em mim. Jo 14.1 VFL

N

otícias ruins nos abalam. Provocam ansiedade e medo. Têm o potencial de levar o ouvinte a surtar. Foi exatamente isso que aconteceu com os sírios que
ouviram as profecias de destruição: “Esta mensagem é sobre a cidade de Damasco: ‘Hamate e Arpade estão comovidas pelas más notícias. Eles se afundaram no
medo como o que afunda num mar enfurecido que ninguém pode acalmar’” Jr 49.23.
O Senhor Jesus tinha falado aos discípulos que estava indo embora. Eles caram
tristes. A notícia não veio ao encontro das ideias deles. Os discípulos sonhavam com vitórias militares e ascendência política. Jesus só falava em morte e sumiço.
As ações divinas nos causam consternação, às vezes. Não percebemos os motivos
do Senhor por trás delas. Não entendemos o seu propósito nal. Nossa falta de compreensão pode nos deixar abalados. A fé começa a vacilar.
O Senhor não nos informa hoje por que as coisas acontecem. Por que essa tragédia?
Por que aquele sofrimento? Como é que podia deixar acontecer o coronavírus? Tais coisas pertencem à classe de “coisas encobertas [que] pertencem ao Senhor, o nosso Deus”
Dt 29.29. Não conseguimos ver a mão de Deus e, portanto, duvidamos.
É preciso olhar além do presente momento, para o passado em que Deus sempre
trabalhou para levar adiante seu projeto de salvação, e para o futuro, a vinda do Senhor
Jesus e o nosso transporte para nossas habitações celestiais, Jo 14.2-3. Ainda precisamos
nos concentrar naquilo que sabemos, “as coisas reveladas”, como disse Moisés e o próprio Senhor em Jo 14.4: “Vocês conhecem o caminho para onde vou”.
O caminho sugere o destino. Não fomos criados para viver apenas no presente. Jesus nos revela qual o destino. De fato, não é preciso duvidar ou questionar, como fez
Tomé, Jo 14.5, pois ele mesmo é tanto caminho como destino: “Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim” Jo 14.6.
No meio do sofrimento e confusão, resolvo crer. Creio em Deus, devo crer também
que tenho motivo para conar em tudo o que Jesus me fala. Mais uma vez, podemos
conar na sua promessa de voltar para os que estão apressando a sua vida, “para trazer
salvação aos que o aguardam” Hb 9.28. Desta forma, não seremos abalados. E
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TEMA

emos graças a Deus que temos acesso ao mundo por meios virtuais e muitas
opções de comunicação, permitindo-nos falar com nossos entes queridos. O
coronavírus nos lembra o quanto eles nos são importantes, o quanto o amor
deve ser expressado, o quanto o amor tem que tomar forma, o quanto o amor tem que
falar o que é preciso, Gl 4.16; 5.6; 1Co 13; Jo 14.15, 23.
Agora que já foram puricados por obedecerem à verdade a m de mostrarem um amor fraternal sincero, então amem uns aos outros profundamente, de todo o coração. 1 Pe 1.22.
É melhor partir deste mundo cheio de problemas e sofrimentos, e estar com Cristo,
Fp 1.23. Convertemo-nos para esperar a vinda dele do céu, 1Ts 1.9-10. Oramos para que
ele volte logo, 1Co 16.22.
Ao mesmo tempo, sabemos que permanecemos aqui para servir e ensinar, Fp 1.24.
O coronavírus nos lembra quanto as pessoas precisam desta esperança, Ef 2.12; Tt 3.7.
Ponha a sua esperança no Senhor, ó Israel, desde agora e para sempre! Sl
131.3.
As pessoas do mundo vivem pelo medo, especialmente, o medo de perder algo que
lhes é precioso. Qual o seu medo? O coronavírus serve para que busquemos a fé em
Deus, a conança nos seus cuidados, a paz que não é abalada pelas notícias do homem,
o descanso no conhecimento de possuir o que não pode ser tirado nunca de nós.
Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo! Conforme a sua
grande misericórdia, ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio
da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que
jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês que, mediante a fé, são protegidos pelo poder de
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Deus até chegar a salvação prestes a ser revelada no último tempo. 1Pe 1.3-5.
De quantas lições precisamos para nos convencer que a vida é frágil e, portanto,
devemos buscar a vida eterna? Tiago 4.14; Isaías 55.6. Tanta gente, talvez você seja uma
dessas pessoas, ca pensando que tem tempo de sobra, que buscará com mais seriedade
a Deus, depois. O coronavírus é mais uma lição de que devemos obedecer Jesus o quan to antes.
Pois ele diz: “Eu o ouvi no tempo favorável e o socorri no dia da salvação”.
Digo-lhes que agora é o tempo favorável, agora é o dia da salvação! 2Co 6.2.
Há interesses no mundo que querem nos manipular por meio do pânico. Até amigos e familiares tentam nos convencer de fazer as coisas do jeito deles. O coronavírus
nos lembra que cada um tem que tomar responsabilidade pela sua vida e pelo seu destino, que temos que tomar a decisão de não escutar aos outros, mas sim de saber por nós
mesmos a verdade, Jo 6.67; 1Ts 1.4-10.
Os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam
a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras, para ver se tudo era assim mesmo. At 17.11.
Há algo muito, muito pior do que o coronavírus, pois seus efeitos são destruidores
e eternos: o pecado. As pessoas estão desesperadas, mandando a toda hora instruções e
vídeos de como evitar o vírus, mas quem está mandamento alertas e advertências de
como evitar e lidar com o pecado? O coronavírus serve para nos lembrar que a alma
também corre risco. Estamos mortos já no pecado, Efésios 2.1; Colossenses 2.13, sem o
arrependimento e a imersão na água a m de receber o perdão dos pecados e a salvação,
Colossenses 2.12 — o que as denominações não ensinam. Portanto, busquemos a verdade da Boa-Nova, dentro do Novo Testamento. Não conemos na palavra de homem, mas
sim na palavra de Deus, Atos 22.16; 1 Pedro 3.21.
Pedro respondeu: “Arrependam-se, e cada um de vocês seja batizado em
nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do
Espírito Santo. At 2.38.
Quais as lições que o coronavírus está ensinando para você?
Continue essa linha de pensamento sobre as coisas espirituais e eternas, lendo o
que é necessário para entrar em Cristo e na bênção dele. E
Este artigo foi publicado primeiro no blog do site cristaos.org. Foi ampliado e revisado para
esta edição da revista.
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Conança em
Deus

N

TEMA • DOUGLAS BRITO • JACAREÍ SP

os últimos dias, temos recebido diversas notícias a respeito da situação mundial, um vírus mortal que tem assolado diversas nações. Rádio, TV, Internet,
grupos de mensagens; todos estão falando sobre o COVID-19, diariamente
pessoas morrem aos milhares ao redor do planeta.
Além disso, levantou-se uma grande questão, especialmente aqui no Brasil: devemos praticar a reclusão, respeitando a quarentena e evitando uma maior proliferação
do vírus, mesmo sabendo que a reclusão pode causar um problema econômico, de consequências tão duras se não maiores que a doença?
Estamos vivendo o dilema: “se car o bicho pega, se corre o bicho come”, de forma
literal. Não há dúvida nisso!
Tente explicar para alguém que perdeu um ente querido por causa do COVID-19,
que é necessário sair para trabalhar, garantindo assim a sobrevivência de outras milhares de pessoas … ela não irá aceitar, tem motivos para isso. Ou então, diga para um pai
de família (de preferência autônomo) que ele precisa respeitar a quarentena mesmo que
ele não tenha dinheiro para comprar o alimento de sua casa, ele não irá aceitar, e também tem motivos para isso.
Acredito que, de modo geral, não vamos conseguir chegar no consenso de certo ou
errado dada a situação, pois ambas ações têm suas virtudes e desvantagens.
Não à toa, muitas pessoas têm sofrido de ansiedade por conta desta situação, e
como as notícias não param, a ansiedade só tende a aumentar.
Nos tempos de Jesus, não temos registro de que havia algum vírus destruindo a
vida das pessoas, ao menos não vemos na Bíblia. Mas a ansiedade, a busca pelo dia de
amanhã, não é algo novo, já naquele tempo as pessoas deixavam de priorizar o que seria
mais importante, ou melhor para suas vidas, engajando-se na busca de “garantias futuras”.
O trecho de Mateus 6:24-34 fala do apego ao dinheiro, e como esse apego pode nos
prejudicar. Não fala de nenhuma doença que ameaçava as pessoas (como já mencionaREVISTA EDIFICAÇÃO • NS-29 • 5

do), mas trata de como devemos reagir quando as preocupações com o dia de amanhã
ultrapassam limites, atingem proporções que não temos controle.

Mt 6.24-27: As preocupações
O que vamos comer na quarentena, ou, o que vamos vestir?
Se eu sair para trabalhar, vou contrair a doença?
As preocupações são válidas, precisamos nos precaver, nos cuidar, não podemos
simplesmente negligenciar. No entanto, Deus nos ensina que essa preocupação não nos
ajudará em nada, não trará comida a mesa, sequer irá protege-lo do coronavírus.
Destaco o verso 27: “Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar
uma hora que seja à sua vida?”
Quem? Ninguém!
Existe enorme diferença entre ser prudente, sensato, e ser ansioso, negligente. Exceto aquilo que depende de mim ou que se pode planejar e executar, as nossas preocu pações não mudam nosso presente, tão pouco o próprio futuro. Deus está nos alertando
pra isso.

Mt 6.28-32: Deus sabe de tudo
Deus menciona simples Vores e pássaros, exalta a sua beleza e como se alimentam,
tudo é muito simples, e Deus cuida até mesmo destes pequenos detalhes. Estamos no
topo de toda a criação, não seremos da mesma maneira lembrados por Ele, não seremos
de igual maneiro supridos?
Deus não nos abandonou! Conhece nossas necessidades!

Mt 6.33-34: Apegar-nos mais em Deus
Nos versículos nais deste trecho, vv. 33-34, aprendemos que o nosso foco deve ser
nos apegar ainda mais a Deus, somente desta maneira teremos boas condições para lidar com essa crise, com esse mal que nos rodeia. O vírus existe, pode ser letal, o desem prego e a falta de dinheiro também! Pode ser que enfrentemos o maior desao de nossas vidas, por outro lado, pode ser que não. Não há garantias de que será fácil ou difícil, a
única certeza é que nenhuma situação foge aos olhos de Deus, nada está acima dele.
Vamos enfrentar essa crise como o verso 34 sugere, dia a dia, sendo sensatos, cuidadosos, respeitando as autoridades e sem ansiedade! Vamos recorrer a Deus para que Ele
nos dê força e sabedoria, não nos esquecendo de que Ele está conosco nos bons e maus
momentos! Ele nos ama, e quer o nosso bem!
Vamos evidenciar nossa extrema conança em Deus! O único que pode acalentar
nossos corações. E
Douglas é marido de Ludmila. Eles se reúnem na congregação no Urbanova, em SJCampos.
6 • NS-29 • REVISTA EDIFICAÇÃO

Vivendo em
quarentena
TEMA • LUDMILA GUEDES • JACAREÍ SP

É

março, verão acabando, outono despontando com tardes de vento fresco. O verão
de 2019/2020 foi menos quente que o habitual, mas essa não é a notícia mais estranha do momento. Um vírus ainda sem origem completamente denida está se
espalhando pelo mundo e chegou ao Brasil.
O governador do estado de São Paulo, João Dória, decretou quarentena para todos
os moradores a partir do dia 24/03, num esforço conjunto com outros estados, numa
tentativa de conter a epidemia do coronavírus no país.
Gostando ou não, concordando ou não, a população deve manter-se em casa. As
crianças não vão à escola, os pais devem trabalhar em home o#ice. Praticamente todos
os estabelecimentos comerciais estão fechados, assim como as escolas e creches. Não
há possibilidade de passeios nos shoppings, cinemas, teatros ou parques. A situação
inusitada é uma novidade para a maioria das pessoas.
Em poucos dias já se ouvem pedidos de socorro, muitas vezes em forma de piadas,
nos grupos de WhatsApp, entre outros. Somos seres sociais, car isolados não é natural,
tampouco confortável para nós. As crianças começam a escalar os móveis, meu lho estava assistindo TV de ponta cabeça no sofá esses dias enquanto eu cozinhava, peguei no
Vagra. Sentimos saudades dos bate-papos com os vizinhos, da pizza com os amigos, do
café na padaria.
A paciência está escassa nesses dias! As mães cam sobrecarregadas com as já usuais tarefas domésticas somadas às tarefas enviadas pela escola para serem realizadas
pelas crianças em casa, as quais necessitam de supervisão ou até acompanhamento integral no caso dos pequenos.
A experiência de isolamento é novidade para a maioria das pessoas, assim como as
medidas de higiene e precauções extras sendo divulgadas a todo momento: distanciamento físico, cumprimentos apenas com gestos, lavar as mãos com frequência e higienização com álcool gel, cuidado com o calçado que foi usado na rua, com as roupas e
qualquer objeto que veio do exterior …
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Recebi esses dias um relato de uma amiga que, assim como eu, já viveu essa experiência de isolamento em outro momento da vida. Fizemos e fazemos parte desse grupo
que se intitula “mães de UTI”; zemos, pois não estamos mais lá, fazemos, porque essa
condição mudou nossa vida denitivamente, e nos deu essa identidade permanente.
Num momento mágico da vida, a tão esperada maternidade, em que a expectativa
é de alegria, realizações e comemorações, nós vivemos a angústia e o sofrimento de ver
nossos lhos perecendo num hospital.
Trocamos o conforto de nossos lares, a camisola e as mamadas desapressadas pelos corredores frios, horários de medicação e constante monitoramento dos sinais vitais. Passamos dias, meses connadas a um quarto ou leito de UTI, velando cada subir e
descer do peitinho que respira com diculdade, clamando a Deus por mais um dia, uma
hora, ou até mesmo um minuto com a criança que amamos.
Quando se tem um lho internado em estado grave, entra-se em quarentena da
vida: do lar, da rotina, da família; do emprego, do estudo, do lazer; do ir e vir livremente,
da mente leve e despreocupada, da alegria e do riso fácil.
Dentro de um hospital perde-se a noção do tempo, e também do clima. Dependendo do dia não se sabe se está ensolarado ou chuvoso, quente ou frio. A UTI é sempre gelada, para evitar a proliferação de bactérias. Conforme passam os dias, ressecam as
mãos, de tanto lavar e passar álcool gel. Ressecam os lábios, o nariz, a pele como um
todo. Não é permitido conversar com as outras mães em frente aos leitos, apenas na re cepção. As visitas são limitadas e tem dois horários diários estabelecidos. No início, a
maioria das mães volta para a casa de amigos ou parentes para passar a noite. Conforme a internação se prolonga e surgem as complicações, decidimos passar a noite no
hospital, e a opção de descanso é uma poltrona reclinável. As luzes permanecem acesas
e a rotina da madrugada inclui aspiração realizada pelos sioterapeutas, raio-x e medicações. Lembro-me que depois que minha lha faleceu e voltei para casa, durante cerca
de dois meses eu ainda acordava sozinha às 1h e 4h, que eram os horários da aspiração e
do raio-x no leito dela.
Nas longas horas que passei ao lado da Liz, a melhor opção era a leitura. Ela dormia muito por causa dos medicamentos, e eu não queria ligar a televisão para não atrapalhar com o som alto. Então eu buscava ocupar minha mente com palavras encoraja doras e inspiradoras. Manter a sanidade mental é um grande desao em períodos de
isolamento, especialmente quando se tem a ameaça de alguma catástrofe ali tão próxi ma. Quando ela estava acordada eu não podia abraçá-la ou beijá-la, então eu conversava
com ela, cantava, fazia carinho. Procurava compreender cada boletim médico, cada resultado de exame, perguntava sobre as medicações para as enfermeiras. Sempre buscando uma postura positiva e procurando aprender com o que estávamos passando.
Algo que me impressionou nesse tempo em que vivi dentro de um hospital foi a solidariedade entre as pessoas vivendo naquela situação desoladora. Muitas vezes em momentos tranquilos as pessoas não estão dispostas a fazer algo pelo outro sem receber
nada em troca, mas ali quem pouco tinha repartia com quem mal conhecia. Uma obser8 • NS-29 • REVISTA EDIFICAÇÃO

vação unânime que percorre as mães que conheci nesse período da minha vida é de que
se tornaram pessoas melhores com aquela experiência. Cresceram em fé, amor, desprendimento, resiliência e perseverança. Ainda que o resultado nal, como no meu
caso, não tenha sido a alegria de voltar para casa com o lho nos braços.
Está lançado o desao: seremos capazes de aprender com essa quarentena a nós
imposta? Ou deixaremos as reclamações dominarem a nossa rotina?
Oportunidades para aprender:
•
mais momentos de leitura, meditação e reVexão da Palavra de Deus, Sl
119.148
•
convivência em família, Sl 133.1
•
exercitar a paciência, Pv 19.11
•
exercitar a tolerância, Cl 3.13
•
buscar manter a positividade, Sl 33.4-5
Vamos aumentar esta lista?
Que Deus nos proteja e nos abençoe! E
Ludmila é professora, casada com Douglas, e mãe de três %lhos (dois na terra e uma no céu).
Ela e sua família fazem parte da congregação no Urbanova, em São José dos Campos SP.
iiii

ORAÇÃO: NOSSOS MEDOS
Deus eterno, Pai nosso que está nos céus,
Reconhecemos que somente o Senhor é Deus.
Louvamos ao seu nome, Pai, como Deus que é, que era e que há de vir.
Confessamos, Senhor, a nossa dependência total da sua bondade.
Confessamos a nossa fraqueza como criaturas que escolheram o pecado e não conseguem retornar à sua
presença.
Por isso, lhe damos graças por Jesus nosso Senhor e Salvador. Damos graças pelo seu sacrifício na cruz
que nos redimiu.
Pedimos, Pai, que nos ajude a lidar com nossos medos. Dê-nos forças para enfrentá-los e superá-los.
Obrigado, Pai, que temos o exemplo de Jesus, que viu a dor da cruz mas a abraçou pois queria fazer acima de tudo a sua vontade.
Ajude-nos a crescer e desenvolver novas maneiras de ser e agir.
Faça-nos pessoas cada vez mais maduras, por termos sua ajuda, e seu Espírito.
Mostre-nos as necessidades de outros para que possamos encontrar nelas uma visão maior do mundo.
Agradecemos, Senhor, a sua paciência conosco.
Ajude-nos a aprender as lições que o Senhor quer para nós, as verdades que nos conduzem para um caminho cada vez mais feliz e cada vez mais santo, como o Senhor é santo.
Em Jesus Cristo pedimos e agradecemos, Amém.
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Oração para a
presente crise
TEMA

Ó

grande EU-SOU, Criador de tudo e todos, Salvador do seu povo — Os pagãos
adoram o que não conhecem, fabricam seus ídolos e se inclinam perante deuses
que nada mais são do que criações da imaginação. Adoramos o que conhecemos:
o Senhor é Deus único, vivo e verdadeiro, acima de todo ser e objeto do universo, Co mandante das forças existentes, o Eterno cujo ser não depende de ninguém.
Confessamos, Senhor Deus, que carecemos de tudo o que é essencial à nossa existência. É o Senhor quem nos supre com o ar que respiramos, a água que tomamos, o propósito que tanto buscamos, a felicidade que almejamos. Reconhecemos que o mais importante de tudo é ter na nossa vida a sua presença. Venha até nós, Pai celestial, seja
nosso Salvador. Deixamos os nossos deuses para servir somente o Senhor, adorar somente o Senhor, gloricar somente o Senhor.
Agradecemos ao Senhor pela vida, pela alegria que nos dá, por todas as coisas que
fazem com que o presente seja agradável e o futuro nos ofereça esperança. Obrigado,
Pai, por Jesus. Ele é tudo para nós. Seremos satisfeitos com a grande riqueza que ele nos
traz, com todas as bênçãos espirituais nas dimensões espirituais.
Pai, ajude-nos a saber a diferença entre os nossos desejos e as coisas essenciais,
para nossa fé e salvação, para nosso bem-estar e alegria. Ajude a sua igreja neste tempo
de pânico social a mostrar a fé que não teme a morte, o amor que consegue pensar primeiro nos outros, a esperança cujo foco não é desviado por aVições no presente. Use as
nossas vidas para que sejamos luzes neste mundo difícil de escuridão e confusão, para
que tenhamos sempre a Palavra do perdão e da eternidade. Salve-nos do mal, da tentação, das atitudes mundanas, de nós mesmos.
Pedimos, Senhor, pelas pessoas, e especialmente pelos irmãos, que estão no meio
desta presente crise, como médicos, enfermeiros e paramédicos, pessoal de suporte
como policiais e assistentes sociais, funcionários nos hospitais e sistema de saúde, para
que tenham paz e tranquilidade e para que sejam protegidos dos males que tratam, tão
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próximos eles cam do perigo. Pedimos também, Pai celestial, pelos que oferecem palavras animadoras e apoio espiritual, para que não coloquem em risco seus ouvintes, mas
tenham palavras verdadeiras de esperança vindas da sua Palavra e ações que realmente
contribuam para soluções. Que este seja momento de retornarmos às Escrituras e en contrarmos nelas tudo o que o Senhor oferece em Cristo Jesus e o chamado a viver vidas
dedicadas a ele sem distração.
Por Cristo ser nosso Senhor e Salvador. Amém. E

SERMÃO NO MEIO DA CRISE
Aconteceu no ano de 2012. O que pregar quando cai de repente uma crise como a
do atentado nos EUA numa sexta-feira que matou 12 pessoas e feriu mais umas 70, entre estas, jovens da igreja?
Neal Pollard prega numa congregação na cidade de Denver, da qual faz parte a ci dade de Aurora, onde ocorreu o incidente. Ele mudou o sermão dele de sexta para do mingo, para se dirigir à comunidade abalada de Denver.
O título, que faz referência ao lme de Batman, na sala do qual ocorreu o atentado,
foi: “Chegando da Noite Escura para a Manhã Brilhante”, com texto de Hebreus 6.11-19.
Neste texto ocorre três vezes a palavra: “esperança”.
1.

A esperança de Deus nos manterá diligentes (11);

2.

A esperança de Deus nos manterá focalizados (18);

3.

A esperança de Deus nos manterá alicerçados (19).

Participe das nossas aulas online, ao vivo
•
•
•
•
•
•

Momentos dinâmicos, com várias pessoas contribuindo a cada sessão.
Software que respeita sua privacidade.
Possibilidade de usar com celular ou computador.
Horários e dias diversos.
Estudos bíblicos e práticos, sem teologia ou opinião.
Para mais informação, ver: irmaos.org/2020/04/15/
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Mudança de
planos?
TEMA • ALLEN DUTTON JR. • CAMPINAS SP
Ouçam agora, vocês que dizem: hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês não sabem o que lhes acontecerá amanhã! Que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se
dissipa. Ao invés disto, deveriam dizer: Se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Tg 4.13-15.

É

interessante, meu irmão e minha irmã, como nossos planos foram mudados de
uma maneira radical de uma hora para outra, não é mesmo? Não podemos mais
entrar dentro de uma loja, é muito difícil ir a um supermercado, não podemos
mais pegar um ônibus, não podemos mais ir visitar nossos avós, não podemos ir mais
ao trabalho, não podemos ir mais ao prédio da igreja reunir com os irmãos. Nosso planos, por causa deste coronavírus, foram de uma maneira radicalmente mudados.
E nós camos tristes, camos chateados, nós camos sem saber o que fazer. Ninguém gosta de ter os seus planos mudados. A palavra do Senhor diz na carta de Tiago
que, quando zermos nossos planos, nós deveríamos dizer, “Se o Senhor quiser.” Porque
nossos planos são mudados radicalmente de uma hora para outra. E, nesta situação que
estamos vivendo, por causa de algo invisível, algo que nem conseguimos ver.
Interessante que há quase dois mil atrás, os planos da humanidade foram mudados de uma maneira radical também. A humanidade toda estava caminhando em uma
direção, sem saída. Numa direção onde todos iriam morrer sem nenhuma esperança.
Mas Jesus, o nosso grande Salvador veio ao mundo, nasceu, viveu entre os homens e as
mulheres e morreu na cruz. E através da sua morte, através do sangue que ele derramou
na cruz, os planos da humanidade foram radicalmente mudados. Agora, a humanidade,
você e eu, temos uma alternativa para esta vida sem esperança. Através da morte de Jesus, a alternativa foi mudada, os planos foram radicalmente mudados e nós agora temos a esperança da vida eterna.
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Meu irmão e minha irmã, você pode escolher car na sua casa triste, chateado, magoado, entediado e sem ter o que fazer. Ou você pode escolher estar na sua casa feliz,
agradecido, com o coração transbordando de alegria por causa do sacrifício de Jesus. Eu
já z a minha escolha, eu vou estar agradecido e feliz porque Jesus mudou radicalmente
o plano da humanidade. E você? E
Allen foi batizado em 1976, é médico, missionário em Campinas SP desde 1993, professor do
EBNESR, evangelista na congregação no Guanabara. É casado com Robin, e pai do Tyler e da
Laura.
¥µ

ASSUMA O SOFRIMENTO
Verso — “Como el soldado de Cristo Jesus, tome parte no meu sofrimento” 2Tm 2.3.
Meditação — O sofrimento de Paulo pertence ao reino de Cristo. Deste
sofrimento todos participam. “Esteja pronto para se privar dos confortos
da vida” (BBE) por amor ao serviço de Deus.
Oração — Deus dos exércitos, dê-nos coragem, faça-nos rijos, para a batalha espiritual.

FAVOR NÃO VIR HOJE NA REUNIÃO
Favor não vir hoje na reunião com espírito amargurado ou triste — pense na bondade de Deus e em todas as suas misericórdias e venha em espírito de paz e gratidão.
Favor não vir hoje na reunião por obrigação — considere o alto preço que Cristo
pagou na cruz e o seu agudo sofrimento pelos nossos pecados e venha pela alegria da
salvação eterna.
Favor não vir hoje na reunião buscando bênçãos ou vantagens — procure alguém
que tem necessidade e venha para servir ao seu próximo.
Favor não vir hoje na reunião e deixar a mente car voando longe — concentre os
pensamentos no alto e venha em busca de novos conhecimentos e relacionamentos
mais fortes com Deus e com os irmãos.
Venha, sim, na reunião hoje, em qualquer estado que esteja você, pois aqui encontrará a transformação da sua mente, a cura do seu coração e a eternidade que tanto deseja o seu espírito. E
REVISTA EDIFICAÇÃO • NS-29 • 13

Onde estaremos
quando tudo
passar?

N

TEMA • MARCELO GONÇALVES • JUNDIAÍ SP

unca imaginamos que viveríamos tal situação. Este momento de pandemia
que vivemos, pensávamos que só existia no cinema, mas não — isso é real. O
mundo procura desesperadamente uma cura, um tratamento que possa cuidar deste problema de amplitude mundial, e pelo visto as notícias não são tão animadoras a curto prazo. Porém, ao abrir a palavra de Deus temos nela muitas respostas para o
que de fato tem importância.
O apóstolo Paulo declarou aos romanos: “Pois não me envergonho do evangelho,
porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e
também do grego” Rm 1.16.
Este texto nos traz a lucidez. Repare que Paulo já disse não sentir vergonha do
Evangelho dado o fato de ser poder do Senhor Deus, mas tal poder revela-se ecaz ao ter
o objetivo seguro e certo de salvar.
A vontade de Deus é para que todos sejam salvos. Para tanto, é necessário reconhe cer que se está doente, e esta doença que tem levado muitos à morte, não apenas física,
mas espiritual, é o pecado. Segundo relatos, os doentes pela Covid-19 morrem em isolamento, afastado das pessoas mais queridas e amadas, dado o fato do alto índice de contágio da mesma. Porém, a morte no pecado nos colocará em uma condição ainda mais
desesperadora, ou seja, o afastamento e isolamento para sempre de Deus: “(…) os quais
sofrerão, como castigo, a perdição eterna, banidos da face do senhor e da glória do seu
poder” 2Ts 1.9. Essa condição se aplica apenas aos que estiverem contaminados pelo pecado: “Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna
em Cristo Jesus nosso Senhor” Rm 6.23.
 ARTIGO CONTINUA NA PÁG. 29
14 • NS-29 • REVISTA EDIFICAÇÃO

Deus é constante
TEMA
Para sempre, ó SENHOR, a sua palavra está %rme no céu. A sua verdade dura por
todas as gerações, o Senhor formou a terra e ela continua %rme. Por sua ordem,
a terra continua a existir, todo o universo está ao seu serviço. Se não fosse a alegria que a sua lei me dá, eu já teria morrido de tanto sofrer. Jamais esquecerei
as suas instruções, são elas que me dão vida. Salve-me, pois eu sou seu e quero
obedecer às suas instruções. Os maus estão à espera para me destruir, mas eu
sigo os seus ensinamentos. Vi que tudo tem os seus limites, só os seus mandamentos são in%nitos.

E

Salmo 119.89-96

ssa divisão ressalta a rmeza de tudo o que Deus criou, pois ele é sempre el. O
salmista pertence ao Senhor, então sua esperança é que Deus seja el para com
ele e o preserve também.
“Se o universo veio a existir por acaso, ou continuava a existir por acaso, poderia
deixar de existir por acaso também, e assim acabaria a nossa conança na sua estabilidade e surgiriam os mais profundos receios” (Exell 1892). O salmo compara as palavras e
as obras de Deus, ambas dependentes da sua delidade. Acabará um dia o universão,
mas nunca a sua palavra.
A palavra de Deus é eterna, 89. Ela nunca falha. Toda promessa sua se cumpre. O
poder divino está nela para fazer cumprir toda a sua vontade.
A delidade de Deus é sempre constante ao longo da história, 90. O ser humano se
esquece, mas Deus, nunca. E ele não muda de ideia nem troca seu propósito por outro.
Deus não tem crise de meia-idade, nem ca impotente na velhice, como o ser humano.
Deus mantém tudo em pé, porque tudo o que ele criou está a serviço dele, 91. O salmista arma a soberania divina. Deus está acima de tudo e usa sua criação para promover seu propósito eterno.
O salmista atrela suas esperanças à lei de Deus, 92, e assim consegue afastar o desespero. Ele se mantém vivo por força da delidade de Deus. Entende que a sua vida de pende dos preceitos do Senhor, 93.
 ARTIGO CONTINUA NA PÁG. 31
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Perguntas de
oportunidade
TEMA

C

ada situação de vida, por pior que seja, oferece ao cristão oportunidades de mos trar a glória de Deus e de servir ao Reino de Cristo. As perguntas a seguir procuram ajudar aos santos meios de procurar tais oportunidades. Os textos bíblicos
que seguem cada pergunta podem servir como reforço e sugestão para reVexão.

#1. Onde posso ver nessa situação a bondade de Deus?
faz”.

Sl 145.17: “O Senhor é justo em todos os seus caminhos e é bondoso em tudo o que
Sl 119:68: “Tu és bom, e o que fazes é bom; ensina-me os teus decretos”.
Lc 6.35: “Amem, porém, os seus inimigos, façam-lhes o bem e emprestem a eles,
sem esperar receber nada de volta. Então, a recompensa que terão será grande e vocês
serão lhos do Altíssimo, porque ele é bondoso para com os ingratos e maus”.
Rm 2.4: “Ou será que você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância e pa ciência, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento?”
Rm 11.22: “Portanto, considere a bondade e a severidade de Deus: severidade para
com aqueles que caíram, mas bondade para com você, desde que permaneça na bondade dele. De outra forma, você também será cortado”.
Tt 3.4-5: “Mas quando, da parte de Deus, nosso Salvador, se manifestaram a bonda de e o amor pelos homens, não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito
Santo”.
Hb 12.7, 10b, 12-13: “Suportem as diculdades, recebendo-as como disciplina; Deus
os trata como lhos. Ora, qual o lho que não é disciplinado por seu pai? (...) “Deus nos
disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. (...) Portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. ‘Façam caminhos retos para os
seus pés’, para que o manco não se desvie, antes, seja curado”.
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#2. O que Deus quer que eu aprenda nesse momento?
Dt 31.12-13: “Reúnam o povo, homens, mulheres e crianças, e os estrangeiros que
morarem nas suas cidades, para que ouçam e aprendam a temer o Senhor, o seu Deus, e
sigam elmente todas as palavras desta lei. Os seus lhos, que não conhecem esta lei,
terão que ouvi-la e aprender a temer o Senhor, o seu Deus, enquanto vocês viverem na
terra da qual tomarão posse quando atravessarem o Jordão”.
Sl 89.15: “Como é feliz o povo que aprendeu a aclamar-te, Senhor, e que anda na luz
da tua presença!”
Sl 119.71: “Foi bom para mim ter sido castigado, para que aprendesse os teus decretos”.
Mt 11.29: “Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e
humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas”.
1Co 4.6: “Irmãos, apliquei essas coisas a mim e a Apolo por amor a vocês, para que
aprendam de nós o que signica: ‘Não ultrapassem o que está escrito’”.
Ef 5.10: “aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor”.
Fp 4.11-12: “(...) aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é
passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda
e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito, ou passando necessidade”.
Hb 7.8: “ Embora sendo Filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu”.

#3. Quais motivos tenho nessa situação para dar graças a Deus?
1Ts 5.18: “Dêem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus
para vocês em Cristo Jesus”.
Dn 6.10: “Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa,
para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém e ali fez o
que costumava fazer: três vezes por dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu
Deus”.
Jo 11.41: “Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: ‘Pai, eu te agradeço
porque me ouviste’”.
Ef 5.4: “Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são
inconvenientes, mas, ao invés disso, ações de graças”.
Cl 3.16: “Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo; ensinem e aconselhem-se
uns aos outros com toda a sabedoria, e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com
gratidão a Deus em seu coração”.
Cl 4.2: “Dediquem-se à oração, estejam alerta e sejam agradecidos”.
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#4. A quais desculpas ou justi*cativas eu me recorro quando me
sinto ameaçado, atrapalhado ou injustiçado?
Gn 3.12-13: “Disse o homem: ‘Foi a mulher que me deste por companheira que me
deu do fruto da árvore, e eu comi’. O Senhor Deus perguntou então à mulher: ‘Que foi
que você fez?’ Respondeu a mulher: ‘A serpente me enganou, e eu comi’”.
Êx 32.34: “Então eu lhes disse: Quem tiver enfeites de ouro, traga-os para mim. O
povo trouxe-me o ouro, eu o joguei no fogo e surgiu esse bezerro!”
Jó 40.8: “Você vai pôr em dúvida a minha justiça? Vai condenar-me para justicarse?”
Lc 10.29: “Mas ele, querendo justicar-se, perguntou a Jesus: ‘E quem é o meu
próximo?’”.
Lc 14.18a: “Mas eles começaram, um por um, a apresentar desculpas”.
1Pd 2.16: “Vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa
para fazer o mal; vivam como servos de Deus”.

#5. Quais emoções surgem nesse momento de di*culdade ou de
bênção? O que elas estão me dizendo?
Mt 28.38-39: “Disse-lhes então: ‘A minha alma está profundamente triste, numa
tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo’. Indo um pouco mais adiante, prostrouse com o rosto em terra e orou: ‘Meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice; contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres’”.
At 28.15: “Os irmãos dali tinham ouvido falar que estávamos chegando e vieram até
a praça de Ápio e às Três Vendas para nos encontrar. Vendo-os, Paulo deu graças a Deus
e sentiu-se encorajado”.
1Ts 2.8: “Sentindo, assim, tanta afeição por vocês, decidimos dar-lhes não somente
o evangelho de Deus, mas também a nossa própria vida, porque vocês se tornaram muito amados por nós”.
Hb 10.2: “Se pudesse fazê-lo, não deixariam de ser oferecidos? Pois os adoradores,
tendo sido puricados uma vez por todas, não mais se sentiriam culpados de seus peca dos”.

#6. Que decisão está sendo apresentada a mim nesse momento?
Quais são as opções dessa decisão?
Sl 119.29-31: “Desvia-me dos caminhos enganosos; por tua graça, ensina-me a tua
lei. Escolhi o caminho da delidade; decidi seguir as tuas ordenanças. Apego-me aos
teus testemunhos, ó Senhor; não permitas que eu que decepcionado”.
Lc 10.42: “Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada”.
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Lc 23.24: “Então Pilatos decidiu fazer a vontade deles”.
Jo 7.17: “Se alguém decidir fazer a vontade de Deus, descobrirá se o meu ensino vem
de Deus ou se falo por mim mesmo”.

#7. De que maneira estou sentindo as minhas limitações?
Preciso estudar mais, trabalhar mais, aceitá-las mais, depender
mais de Deus?
Rm 6.19: “Falo isso em termos humanos, por causa das suas limitações humanas.
Assim como vocês ofereceram os membros do seu corpo em escravidão à impureza e à
maldade que leva à maldade, ofereçam-nos agora em escravidão à justiça que leva à
santidade”.
Rm 8.26: “Da mesma forma o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabe mos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis”.
Rm 15.1: “Nós, que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos, e não
agradar a nós mesmos”.
1Co 2.3: “E foi com fraqueza, temor e com muito tremor que estive entre vocês”.
2Co 11.30: “Se devo orgulhar-me, que seja nas coisas que mostram a minha fraque za”.
2Co 12.9-10: “ Mas ele me disse: ‘Minha graça é suciente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza’. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Pois, quando sou fraco é que sou forte”.
2Co 13.4: “Pois, na verdade, foi crucicado em fraqueza, mas vive pelo poder de
Deus. Da mesma forma, somos fracos nele, mas, pelo poder de Deus, viveremos com ele
para servir vocês”.
Hb 4.15: “pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das
nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, po rém, sem pecado”.
Hb 11.34: “apagaram o poder do fogo e escaparam do o da espada; da fraqueza tira ram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros”. E

LIVRO GRATUITO: NA BEIRA DA DECISÃO
Como o coronavírus mudou a nossa rotina, talvez você esteja pensando em outras mudanças que precisava fazer e agora vê a hora de fazê-las. Para ajudá-lo neste processo,
baixe gratuitamente o livro em formato PDF: Na beira da decisão. O link para acessar o livro é: cristaos.org/m/decisao/
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Deus cuida de
nós
TEMA

E

Na dor cruel, na provação, Deus cuidará de ti;
Socorro dá e salvação, Pois cuidará de ti.
—Hino tradicional

m contexto de sofrimento pela pregação da sua fé, Pedro quer demonstrar os
cuidados de Deus pelos leitores, quer que os discípulos tenham certeza de que
Deus cuidará deles.
Ele diz que devem conar no Senhor e continuar pregando: “Por isso mesmo, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus devem conar sua vida ao seu el Cria dor e praticar o bem” 1Pe 4.19 NVI.
O próximo trecho, o de 5.1-11, também tem como contexto o sofrimento, pois o termo inicia e termina a passagem: (v. 1: “sofrimentos de Cristo”; v. 9: “pelos mesmos sofrimentos”).
Há nesse trecho pelo menos oito demonstrações ou evidências do cuidado de Deus
pelos cristãos.

OITO EVIDÊNCIAS
1. Deus nos dá pastores, v. 1-3. Pedro fala aos presbíteros numa carta que será lida
por todos os cristãos. Deus nos dá pastores (os três termos indicam a mesma pessoa:
presbítero [ou ancião], pastor e bispo [supervisor]) para nos instruir, incentivar, dar
exemplo e acompanhar na vida em Cristo.
2. Deus nos aponta a vinda de Cristo, v. 4. Para Pedro, a salvação é mais no futuro,
na vinda de Cristo, quando receberemos a recompensa.
3. Deus nos chama à humildade, v. 5-6. Problema especial para os jovens, mas necessidade de todos, o reconhecimento de nosso estado verdadeiro perante Deus e da
nossa necessidade para sua sabedoria e discernimento.
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4. Deus nos convoca à oração, v. 7. Quando nos agarramos às nossas preocupações,
Deus nada pode fazer com elas; temos de entregá-las a ele para que quemos livres de las. Pela oração aprendemos a soltá-las.
Aqui, neste verso, temos a grande motivação para entregar a ele nossas preocupações: “pois ele cuida de vocês”. O verbo tem o signicado básico de “se interessar, ou se
importar” com alguém ou alguma coisa. Pedro e os demais apóstolos usaram o termo
em Mc 4.38: “Mestre, não te importas que morramos?”
5. Deus nos chama à resistência, v. 8-9. O diabo pode ser vencido, mas temos de
querer vencê-lo. Ele é perigoso, mas pode ser resistido. Podemos enfrentá-lo com conança, seguros no poder do Senhor. O diabo é identicado como nosso inimigo. Tudo o
que ele faz é para nos derrubar. O Senhor e nosso amigo, pois ele age sempre com bondade para com seu povo.
6. Deus nos lembra da solidariedade, v. 9. “Irmandade” é um termo que somente
Pedro usa no Novo Testamento (também em 2.17). Ele pensa na totalidade dos irmãos
no mundo. (Irmandade não se refere a uma congregação local de cristãos.) Precisamos
saber que outros sofrem as mesmas coisas, pelos mesmos motivos.
7. Deus nos faz promessa, v. 10. Ele nos promete o que fará para os éis. Precisamos
ouvir frequentemente a sua palavra para fortalecer a nossa fé.
8. Deus nos convida à adoração, v. 11. Somente focando na grandeza de Deus é que
pararemos de pensar nos nossos problemas.

CONCLUSÃO
(a) Nosso sofrimento pela fé não é evidência do desprezo de Deus pela nossa situação. Pelo contrário, no meio do sofrimento, descobrimos o quanto Deus se importa co nosco e cuida de nós.
(b) Como cristãos, seremos maltratados em algum momento da vida se vivemos
por Cristo e assim precisamos dessas evidências do cuidado de Deus.
(c) O não cristão precisa saber que o sofrimento do cristão faz parte da vida em
Cristo e que Deus cuida dos seus em todos os momentos.
(d) Para se tornar cristão veja este estudo. E

LANÇAMENTOS ALCANCE
•
•
•

DICIONÁRIO DE VOCABULÁRIO BÍBLICO. Fascículo I. Autores nacionais e internacionais.
OS MAIORES ASSUNTOS DA BÍBLIA. 30 esboços sintéticos para estudo, ensino e pregação.
PROPÓSITOS. Analisa textos sobre os propósitos divinos e humanos. Preço
promocional de pré-lançamento.
Veja estas e outras ofertas no site: livrobiblico.com.
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Estou seguro
TEMA • BARRY NEWTON • TEXAS EUA

O

ntem, eu e a esposa passamos a maior parte do dia na estrada a m de ajudar
nosso lho, na faculdade, se mudar de volta à nossa cidade, antes da ordem do
prefeito para nos isolar tomar efeito. Estamos seguros e protegidos.
Transmite paz a possibilidade de dizer: “Estou seguro”. Contudo, quando o coração
está medroso, estas palavras não soam verdadeiras e persiste o medo.
O que pode nos ajudar a passar por cima da diculdade a m de sentir uma planície da paz? Uma breve compreensão do que faz a gente funcionar revela por que as su gestões mencionadas abaixo oferecem uma ajuda prática.
O medo, a ansiedade, bem como um senso de paz, são todos sentimentos. Estes são
resultado de um processo envolvendo a nossa mente. Se desejamos mudar os sentimentos, precisamos mais do que apenas determinação. Mude o pensamento; mude o sentimento.
Ninguém pode nos ordenar a sentir-nos deprimidos, exultantes, medrosos ou tranquilos. Contudo, nossos sentimentos mudarão instantaneamente baseados nas nossas
percepções e pensamentos. Por exemplo, quando vemos acontecer na nossa frente uma
tragédia, surgem sentimentos. Saber que nossos lhos zeram bem na escola produz
alegria. E, sim, sob certas condições, os médicos precisam dar um arranque nas percepções mais saudáveis com medicamento.
A ansiedade e o medo são o resultado previsível quando alguém xa seu foco em
certo tipo de informação, enquanto ignora outras que possam ser verdadeiras. O discípulo de Jesus pode escolher mudar seu foco para as maravilhosas verdades imutáveis,
ancoradas em Deus. Estes pensamentos levam à genuína gratidão, a qual pode mitigar a
ansiedade e o medo, tirando-os do palco central. Podemos então levantar nossos corações de forma sincera para louvar Deus, exclamando: “Estou seguro!”
Existem boas razões pela atual popularidade de Filipenses 4.8:
Finalmente, irmãos, se existe alguma virtude e se existe algum louvor, é
isso que tem de ocupar o pensamento de vocês: tudo o que é verdadeiro,
tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é
amável e tudo o que é de boa fama.
A seguir, algumas das coisas verdadeiras, respeitáveis e de boa fama que podemos
escolher a posicionar em baixo do holofote:
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• Fique focado no poder, amor e misericórdia de Deus. Analise o histórico de Deus a

partir das Escrituras! Ssaiba que Deus tem o poder e que ele se importa. Depois,
louve Deus pelo que é verdadeiro a respeito dele.
• Seja grato pelo seu passado. Como é que Deus tem respondido às suas orações? Dedique tempo de oração louvando Deus por estas bênçãos. Agradeça a Deus suas
provisões no presente e no passado—seja a vida, tempo com entes queridos, recur sos disponíveis, uma certa medida de saúde, as promessas da nova aliança e assim
por diante.
• Esteja grato pelo momento. O medo frequentemente gira em torno de cenários futuros do tipo: “E se acontecer isso?” Concentre-se no presente, expressando gratidão a Deus pelo que você tem neste momento. Pode não ter saúde, mas você tem
vida e a esperança que Jesus oferece?
• Faça o que é possível fazer. Há algum benefício dentro do seu alcance? Faça-o! Se
algo está além do seu controle, reconheça suas limitações e busque a ajuda de
Deus.
• Aceite o pior, lembrando o melhor. Você pode perder bens materiais ou a saúde, ou
seus relacionamentos podem desintegrar, mas o que pode nos separar do amor de
Deus em Cristo Jesus? A resposta de Paulo: nada é capaz! Mesmo que o pior cená rio se torne realidade, isto não signica que perdemos tudo. Coloque a crise dentro
da perspectiva do que é eterno e denitivo. Deus continua conosco. Ele ainda pode
providenciar e apoiar. E, se seguir nosso Senhor elmente, um dia Deus proverá o
alívio denito.
Como um médico poderia dizer: “Repita esta receita na frequência conforme necessário”. Pode desenvolver uma fé agradecida, capaz de triunfar sobre o medo. “Estou
seguro!” E

REUNINDO EM CASA? USE ESTA RECEITA DE PÃO PARA A CEIA
Desde seu começo no ano de 2014, a congregação no Urbanova se reúne em casa.
Fazemos o próprio pão, toda semana. Recusamos usar um pão velho. Tampouco queríamos usar um pão comprado.
Se durante a crise do coronavírus, você está se reunindo numa casa para a reunião
dominical, abaixo tem uma receita de pão para seu uso, da cozinha da esposa.
•
•
•

2 colheres de sopa de farinha sem fermento
um pouco de sal
2 colheres de chá de manteiga

Misture bem. Adiciona leite ou água, 1 colher de sopa por vez, até chegar a consistência de pão. Asse no forno médio em torno de 10-12 minutos.
Nosso Senhor Jesus Cristo nos ordenou a comer o pão lembrando do seu corpo. Fa çamos o melhor pão possível. E
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Nunca mudando,
para sempre
mudado

D

TEMA • LEE PARISH • OKLAHOMA EUA

uas coisas você precisa carregar com você durante toda a sua vida: Deus existe,
e Deus o ama. Não importa onde você esteja nem o que esteja fazendo, estas
duas coisas sempre permanecerão verdadeiras”. Este foi o conselho que deu ao
meu lho mais velho faz duas semanas, quando tivemos um tempo precioso só nós
dois. Ele repetiu-as hoje sem eu pedir e me disse que estava tentando lembrar isso.
Compartilho isso com você para nos lembrar, todos, de que há coisas que nunca
vão mudar. Ao longo da história do universo o grande constante é Deus.
O grande salmo de Moisés, que deu a lei, fala da natureza imutável de Deus:
“Senhor, tu és o nosso refúgio, sempre, de geração em geração. Antes de nascerem
os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade tu és Deus” Sl 90.12.
A natureza de Deus não se altera. Ele será sempre o Deus eterno. Ele não se cansa,
não se aborrece com nossas petições e não ca frustrado conosco depois de um dia de
frustração, ver Is 40.28; 1Tm 1.17; 2Tm 2.13.
A mente de Deus não vacila. Sua palavra, que foi estabelecida na sua mente antes
da existência do homem, permanece para sempre, Sl 33.11. Embora nossas mentes possam mudar de um dia para outro, a de Deus, nunca, Pv 19.21. Deus nunca é pego de surpresa, porque ele pode declara o m desde o começo, Is 46.10.
E graças à natureza inalterável de Deus e à sua mente rme, suas promessas nunca
falham. A delidade de Deus ao seu povo permanece para sempre, Sl 119.90. Tenha esperança, pois Deus não pode mentir, Hb 6.18; portanto, “aquele que prometeu é el” Hb
10.23.
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Ao mesmo tempo que podemos derivar grande conforto de nosso Deus que nunca
muda, nós mesmos temos de mudar.
A vida em Cristo é, de muitas maneiras, sobre a mudança. Lembro-me de Jody Apple dizendo que a mensagem da Bíblia pode ser muitas vezes reduzida a estas três armações: “Você está aqui. Lá é onde você precisar chegar. Mexa-se!”
O andar cristão começa por mudança. Muitos são os textos que descrevem uma
vida nova ou uma nova criação, ver 2Co 5.17; Ef 4.22-24; Cl 3.1-10.
Além da mudança imediata que ocorre quando alguém veste Cristo, o cristão é or denado a crescer. É a vontade de Deus que cada cristão cresça. Por meio deste crescimento individual, cada congregação crescerá, Ef 4.11-16. A última admoestação de Pedro
foi um incentivo de crescer na graça e no conhecimento de Jesus, 2Pe 3.18.
Deus espera que cresçamos usando a palavra dele para nos guiar. Mas seria tolice
ignorar as circunstâncias que poderiam nos fazer avançar em direção a este crescimento.
Há lições a aprender e benefícios a enxergar nesta nova realidade? Creio que haja
muitos. Antes de chegar no nal, oro a Deus que encontremos tantas lições quantas
possíveis. A seguir, algumas para você considerar.

Voltemos a uma vida sem pressa
Nossas vidas estão cheias. Enchemos a vida com atividades, responsabilidades e
distrações. Frequentemente, isto resulta em vida ansiosa. Corremos de uma coisa para
outra. Jesus viveu uma vida cheia de propósito, mas sem pressa. Que possamos enxer gar o que é realmente importante e nos dedicar a isto, ver Lc 10.38-42.

Mantenhamos uma vida de oração
Seus hábitos de oração se mudaram na última semana, ou duas? Confesso que os
meus se mudaram sim. É natural que a incerteza nos leve a buscar Deus. Contudo,
quando estes dias atribulados terminarem, terminará também a nossa vida de oração?
Que não aconteça! Jesus orou sozinho, e em grupos, sincera e consistentemente, e ocasionalmente ele orava durante a noite toda, ver Mc 1.35; 6.46; Lc 6.12; Jo 17. Somos instruídos a orar sem cessar, 1Ts 5.17. Que continuemos a ser um povo dedicado à oração.

Cultivemos uma vida em comum
A igreja no primeiro século cuidou uns pelos outros diariamente, e não somente no
domingo. As circunstâncias em torno das ações da primeira igreja em At 2.42-47 e At
4.32 não são paralelas às de hoje, mas talvez as diferenças não sejam tão grandes agora
como eram um mês atrás. Considerando que esta crise está motivando pessoas a se isolarem umas das outras, creio que a igreja está demonstrando o amor verdadeiro, a com paixão pelos outros.
 Artigo continua na pág. 27
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No barco com
Deus

V

TEMA • WARREN BALDWIN • KANSAS EUA

amos atravessar para o outro lado do lago”, disse Jesus aos seus discípulos. Então todos eles subiram a bordo e foram embora. Jesus adormeceu. Mas não os
discípulos. Surgiu uma grande tempestade e as ondas bateram contra o lado do
barco. A água estava a escorrer para dentro da embarcação, ameaçando virá-la ao con trário.
Jesus estava na popa do barco, dormindo sobre uma almofada. Ele provavelmente
estava um pouco elevado, então ele não sentiu a água no barco. E ele estava dormindo
tão profundamente que não a sentiu balançando.
Mas os discípulos sim, e eles caram aterrorizados. “Mestre, não se importa que estejamos a perecer?” Alguns desses caras eram pescadores, e eles conheciam uma boa
tempestade quando viram uma, e essa foi uma boa tempestade. O relato de Lucas diz
especicamente que eles estavam em perigo, Mc 8.23.
“Mestre, não te importa que estejamos perecendo?” gritaram os discípulos enquanto acordavam Jesus.
Jesus acordou e repreendeu a tempestade. “Paz! Fica quieto!” gritou ele.
“Porque estão com tanto medo?” Jesus perguntou aos discípulos. “Não têm fé?”
A voz autorizada de Jesus acalmou a tempestade no mar. Mas não acalmou a tempestade no coração dos discípulos. “Quem é este que até o vento e as ondas obedecem?”
perguntaram eles, Mc 4.35-41.
Os discípulos tinham medo do poder da tempestade que ameaçava consumi-los. O
que poderia ser maior que uma turbulenta tempestade no mar que poderia virar um
barco? Apenas a voz de Deus!
A esta altura, Jesus ainda está no início do seu ministério. Os discípulos ouviramno ensinar e viram-no fazer alguns milagres de cura. Eles viram a sua coragem nos primeiros confrontos com os fariseus. Mas este episódio no barco revela o seu poder e autoridade a um nível totalmente novo, um nível muito superior. Jesus é maior do que a
criação.
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Quem pode ser maior do que a natureza? Quem é maior do que uma avalanche na
montanha, uma praga de gafanhotos, um fogo furioso, ou uma tempestade trovejante?
Só Deus.
Os discípulos não estão apenas cheios de admiração neste momento. Eles estão
cheios de terror. O versículo 41 diz: “Estavam cheios de grande temor e diziam uns aos
outros: ‘Quem é este, então, que até o vento e o mar lhe obedecem?’”
A crescente consciência de quem era Jesus os martelou com mais força do que a
tempestade fez momentos antes. Se lhes faltou consciência antes, agora não lhes faltou.
Os discípulos não estavam em um barco com um homem comum que pudesse fazer
coisas extraordinárias. Eles estavam no barco com Deus.
Anos mais tarde João escreveria: “No princípio era a Palavra, e a Palavra estava
com Deus, e a Palavra era Deus” Jo 1.1. João escreveu isso sobre Jesus, e me pergunto se
esta história de acalmar o mar estava no fundo de sua mente.
Jesus trouxe à terra a própria pessoa de Deus: seu amor, sua compaixão, seu serviço e, como se vê nesta história, seu poder. A vida e o ministério de Jesus provaram aos
discípulos que ele era quem ele disse que era, o Filho de Deus. E eles o seguiram.
Também nós estamos convencidos de que Jesus é o Filho de Deus, e o seguimos.
Ele é mais poderoso do que qualquer tempestade ou praga, até mesmo o coronavírus.
Nós não estamos num barco, mas ainda somos assaltados por tempestades. É bom lembrar que não estamos nesta tempestade sozinhos. E
†¢
CONTINUAÇÃO DO ARTIGO: NUNCA MUDANDO, PARA SEMPRE MUDADO, PÁG. 26.
Vejo cristãos se comunicando mais agora do que três semanas atrás. Preocupação
com os idosos aumentou. Ofertas para fazer compras, cuidar de crianças, [to run errands] ou ajudar nas tarefas de casa estão correndo soltas nas redes sociais.
Peço a Deus que sejamos transformados para sempre nos nossos relacionamentos
uns com os outros. Quando os dias chegarem de encher as nossas vidas, que possamos
enchê-las com as prioridades de Deus. Quando os dias chegarem de este presente perigo passar, que continuemos nossas orações. E quando chegarem os dias de nos abraçar
novamente, que possamos tirar proveito da oportunidade e nunca mais deixar de valorizar a bênção.
Teremos muitos dias estranhos pela frente. A situação muda a cada dia. Descanse
na graça imutável de Deus e seja transformado para sempre pelas lições que aprendemos. E
Assine a revista Edificação! Irmãos fiéis ao ensino de
Cristo trazem matérias bíblicas e práticas para a fé em
Cristo e o serviço a Deus. Receba em formato PDF, logo
que for publicado. Informações: edificacao.org.
REVISTA EDIFICAÇÃO • NS-29 • 27

5 imperativos
para tempos
como estes
TEMA • CLARENCE LOACH • TENNESSEE EUA
Estejam vigilantes, mantenham-se rmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes. Façam tudo com amor. 1Co 16.13-14

A
ças.

maior parte da primeira carta que Paulo escreveu à congregação em Corinto foi
sob a forma de repreensão e correção. Mas, no nal da carta, ele deu cinco imperativos que acabariam por corrigir os seus maus comportamentos e falsas cren -

Estamos vivendo tempos sem precedentes. Como comunidade, temos sido arrebatados pela recente tornado em que se perderam vidas, muitos caram feridos e propriedades foram destruídas. No seu calcanhar veio o coronavírus que mantém o mundo
como refém. Devido à sua natureza infecciosa, nós somos incentivados a car em casa e
evitar, tanto quanto possível, o contato com as pessoas. Esperemos que e oramos que
este vírus siga o seu curso, a curva das pessoas infectadas desça mais, e vejamos voltar
os tempos normais.
Considere as cinco injunções de Paul para tempos como estes.
1. Esteja vigilante, ou seja, esteja atento. Os cristãos devem estar vigilantes e conscientes de que Satanás pode usar tempos como estes para nos afastar de Deus. Precisamos estar atentos às intenções de Satanás, 2Co 2.11. Esteja atento à tentação, pois Sata nás ama usar tempos como estes para explorar para seus propósitos desonestos. Esteja
atento à apatia e à indiferença. E por todos os meios esteja atento em oração, Ef 6.19.
2. Fique rme na fé, isto é, que rme na verdade, na Boa-Nova, na palavra de
Deus. Esta palavra é a fonte da sua fé pessoal, Rm 1017. Acompanhe o seu estudo bíbli28 • NS-29 • REVISTA EDIFICAÇÃO

co! Não permita que a sua fé diminua! Utilize ao máximo de estudos online, devocionais e sermões que você puder.
3. Aja como homem, isto é, seja maduro. Ser maduro é ter um senso de controle,
conança e coragem. Os coríntios precisavam de sair da mamadeira e crescer. Eles estavam como crianças em seu pensamento, 1Co 14.20. Estes são tempos que exigem coragem e força de vontade para perseverar.
4. Seja forte. Esta palavra é frequentemente usada no Novo Testamento para indicar crescimento. Com mais tempo em casa, temos oportunidades para o exame pessoal
para ponderar a nossa resistência espiritual e focar naquelas áreas de fraqueza. Então,
com a orientação de Deus, podemos desenvolver um plano para intensicar a nossa força espiritual.
5. Seja amoroso. É o amor que enaltece e equilibra todas as coisas. O amor faz com
que a nossa rmeza não se torne em dureza, impede que a nossa força seja dominadora,
impede que a retidão se torne presunçosa e mantém a maturidade suave e atenciosa, 1
Pe 4.8; 1 Jo 4.7.
A congregação em Corinto precisava destas injunções há dois mil anos e nós precisamos delas agora! E
❈❈❈❈
CONTINUAÇÃO DO ARTIGO: “ONDE ESTAREMOS (…)?”, PÁG. 14.
Deste modo, em Rm 1.16 Paulo nos mostra que, pela palavra de Deus e seu poder,
poderemos alcançar a cura e ser salvos da perdição eterna.
Nossos atos diariamente em nada justicam a bondade de Deus, mas nisto reco nhecemos seu amor e misericórdia, nos convidando diariamente a provar esta sensação
de cura do pecado e, consequentemente, a salvação eterna. Sabemos que é difícil responder, mas onde estaremos daqui a 100 anos?
A resposta depende muito se reconhecemos ou não nossa condição de infectado
pelo pecado, e que a cura é o sangue de Jesus Cristo. Deste modo, poderemos aguardar
uma vida melhor sem dor, desespero e angustias, Ap 21.4.
É hora de tomar todo o cuidado possível e reconhecer que temos uma infecção terrível com alto índice de letalidade — o pecado — e que a cura é o sangue de Jesus, e a
submissão à sua vontade soberana. Este é o poder que pode nos salvar de uma morte
terrível, isolada e triste, sendo o afastamento eterno de Deus. E
—•••—
Para mais conteúdo espiritual e edi%cante, veja estes sites do Projeto Alcance:
•
•
•
•

DeusConosco.com — meditações em torno de textos bíblicos.
cristaos.org/m/ — assuntos para ajudar quem está se aproximando.
irmaos.org — artigos e trabalhos para quem serve a Cristo.
alcanceweb.com — notícias da irmandade
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Deus está me
punindo?

A

TEMA • JEREMIAH TATUM • TENNESSEE EUA

lgumas pessoas são infelizes com suas circunstâncias. Em seus esforços para
guiar sua vida numa determinada direção, quando as coisas parecem não sair
da maneira que esperavam, elas se perguntam em seu desencorajamento: “Por
que tudo isso está acontecendo comigo?” Ou talvez, “Deus está me punindo?”
É só você pesquisar no Google: “Deus está me punindo?” Você vai descobrir que as
pessoas perguntam isso o tempo todo e muitas respostas falsas e brutais são dadas a
elas. Por que não simplesmente perguntamos a Deus e olhamos o que ele diz na Escri tura Sagrada?
“Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: ‘Mestre, quem pecou: este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego?’ Disse Jesus: ‘Nem ele nem seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele’” Jo 9.1-3.
Situações correntes que não estão a nosso favor são necessariamente exemplos de
punição divina em resposta ao pecado? A resposta é, inequivocamente, “Não”. Isto não
signica que o pecado não tenha consequências imediatas e duradouras. Sem dúvida,
escolhas especicamente ruins levam a desdobramentos negativos em nossas vidas.
Mas se nós fôssemos olhar para quem Deus realmente é, teríamos sucesso em reconhecer que o oposto é mais provável de ser verdadeiro.
Deus oferece graça e oportunidade através da fraqueza e fragilidade humanas. Pela
rejeição a Cristo e aos pecados que o pregaram na cruz, Deus escolheu salvar aqueles
que iriam crer. Jesus disse claramente aos seus apóstolos em João 9 que o homem cego
não nasceu cego por causa de nenhum pecado. Não é assim que Deus trabalha. Deus
não está interessado em submeter punições temporárias em consequência a escolhas
eternas. É por isso que comumente nós observamos calados como os vilões e as pessoas
malvadas experimentam bênçãos materiais que tendem a fugir da justiça. Para as pessoas más, a extensão de qualquer recompensa que irão receber só vai durar sua vida
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útil. Quando encontrarem Cristo no julgamento, elas terão que colher para sempre
aquilo que semearam, no sentido espiritual. A punição virá pra eles naquela hora e não
será diluída.
Quando as coisas não estão acontecendo como gostaríamos, a verdadeira pergunta
a fazer não é: “Deus está me punindo?” Ao invés disso, deveríamos perguntar: “O que eu
posso aprender e como posso crescer a partir dessa experiência?”
Jesus disse que na cegueira do homem cego é que a glória de Deus seria revelada.
De fato, se o homem não fosse cego, ele nunca conheceria a bênção da cura de Cristo!
Sua deciência se tornou sua salvação! Ele aprendeu sobre a fé genuína! Ele experimentou o poder de Cristo em sua vida! Ele ganhou entendimento sobre misericórdia e graça!
Ele foi ensinado a preferir a dependência de Deus do que conar em si mesmo.
No m, o homem cego terminou signicativamente melhor do que as pessoas ao
seu redor que nasceram com olhos sãos.
Jesus concluiu que o que o homem cego viu era uma visão que somente alguém
com sua deciência poderia jamais compreender. Então se as coisas não são como você
gostaria que fossem, jamais coloque a culpa em Deus. Tudo era perfeito no mundo que
Deus criou até que veio o pecado — e foi por nossa culpa.
Desde aquele tempo, Deus tem feito todo o possível para nos salvar do pecado. Nós
somos os que continuam atrapalhando. Deus tem trabalhado de modo que, em resposta
ao pecado da humanidade, a terra nunca se torne o céu. Ele permite que lutemos aqui
por um pouco de tempo para que possamos amá-lo pelo que ele vem preparando para
nós.
E se — sim, se — as coisas na sua vida aqui na terra são exatamente da maneira
que você gostaria que fossem, saiba que isso são más notícias para você. Este mundo
está passando.
Jesus respondeu: “Vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores
que todos os outros, por terem sofrido dessa maneira? Lc 13.2. E
^]
CONTINUAÇÃO DO ARTIGO: “DEUS É CONSTANTE”, DA PÁG. 15
Ele mostra que pertence a Deus por buscar os seus preceitos, 94, e nessa base apela
ao Senhor por preservação.
A necessidade de ser preservado por Deus não se deve a um atrito natural ou a um
processo físico, mas por causa da oposição dos ímpios, 95. Estes procuram destruí-lo. Há
forças que se jogam contra o povo de Deus.
O poder de Deus manifestado na sua palavra alcança até o salmista, 96, para o proteger e preservar. A palavra de Deus é tão perfeita que atinge até o mais necessitado. E
Este artigo faz parte do livro: Amor e Angústia, sobre Salmo 119, ainda a ser publicado pelo
Projeto Alcance.
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A REVISTA EDIFICAÇÃO oferece matérias bíblicas e espirituais
desde 1988. Ela é publicada pelo Projeto Alcance e conta com
colunistas nacionais e internacionais. Ela circula em formato
eletrônico, além de impressa. Veja como assinar no site
edificacao.org.
Futuros temas da revista incluem estes:
•
•
•
•
•

Congregações no Novo Testamento
O sermão do monte
Marcas da igreja bíblica
O amor fraternal
A carta de Judas

Veja no site do Alcance (livrobiblico.com) os
livros e outras obras para a vida em Cristo e o
serviço a Deus Pai, tais como:
• Os maiores assuntos da Bíblia
• Introdução ao estudo da Bíblia
• Cristianismo original
• 52 ações do discípulo de Cristo
• Comentário de Apocalipse
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Breve, novos lançamentos:
Propósitos
O conhecimento do evangelho
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