INTRODUÇÃO
Uma nova temporada do Encontro Marcado está em suas mãos
e nós estamos ansiosos para vivê-la junto com você. No entanto, existe
alguém ainda mais interessado por estes momentos. Do pôr do sol de
sexta-feira ao pôr do sol de sábado, como acontecia no Éden, Cristo
deseja passar horas especiais com aqueles por quem Ele morreu.
Nestas páginas, você encontrará textos, experiências e
reflexões que irão aproximá-lo do Mestre. Esse é apenas o início do
dia mais importante da sua semana e queremos que ele seja uma
representação daquilo que viveremos no céu. Portanto, pare tudo o
que estiver fazendo, junte sua família e amigos e compareça a este
Encontro Marcado com o Criador.
Equipe Encontro Marcado

Visite: aml.adventistas.org.br/encontro-marcado/
Você também pode acompanhar o Encontro Marcado,
em forma de vídeo, pelas redes sociais:
Facebook: Adventistas Leste Mineiro
WhatsApp: (33) 9-9114-8628
Mande-nos a mensagem “Quero receber o
Encontro Marcado em meu celular.” e vamos
incluí-lo em nossa lista de transmissão.
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Orgulho de Ser
Existem hoje no Brasil cerca de 900 mil índios que se dividem entre 305
etnias e falam, pelo menos, 274 línguas. Embora a diversidade cultural seja
enorme entre eles, existem também muitas coisas em comum. Uma delas
é o orgulho de ser quem são, com suas crenças, enfeites, danças e todas as
peculiaridades de sua cultura.
Certamente eles são um exemplo para nós, cristãos. Quando o assunto era o
evangelho, acredito que Paulo sentia mais ou menos a mesma coisa. Perceba
como ele afirma isso em Romanos 1:16:
“Não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus
para a salvação de todo aquele que crê: primeiro do judeu,
depois do grego.”
Ele não tinha vergonha mesmo! Paulo era o típico camarada que gritava a
plenos pulmões no que acreditava e, se fosse preciso, como realmente foi,
pagaria o preço necessário para que o mundo soubesse disso.
Acho que, de vez em quando, valeria a pena nos perguntarmos como temos
visto Deus em nossa vida ou como temos seguido o Mestre. Seria como um
simples acessório ou como algo que realmente contagia nossa forma de
viver? Ser um cristão não é um hobby. Envolve compromisso e fidelidade.
Levar o nome de Jesus estampado em uma camiseta é fácil. Pode ser visto até
como uma “modinha”. Agora, servir a Jesus de perto, mantendo a palavra, e
seguindo-O independente das circunstâncias, é outra história. O que mais me
impressiona nisso tudo é que Jesus jamais nos pediu para fazer algo que Ele
mesmo já não tenha feito antes. Quando Ele nos pede fidelidade, é porque já
fez isso inúmeras vezes para conosco.
Autoria: Marco Bueno

PARA DEBATER:

O que posso fazer para mostrar aos outros o meu orgulho pelo evangelho
que vivo e prego?
5
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O Que Mais Importa
Em 2015, uma confeitaria na Pensilvânia, lançou um cupcake que valia 55
mil dólares. O valor equivale aproximadamente a 172 mil reais no Brasil. Mas
o que um cupcake pode ter de tão especial? Em média, esse doce pode ser
adquirido por uma nota de cinco reais. Mas aquele era diferente. Por fora, não
passava de um bolinho comum com cobertura de chantili. Mas, no meio do
doce, vinha um anel incrustado de diamantes de oito quilates.
O lançamento foi feito em comemoração ao Valentine’s Day, o Dia dos
Namorados norte-americano. A ideia era que os apaixonados e cheios da grana,
comprassem o bolinho para pedir a mão da amada em casamento.
É clichê! Mas precisamos reafirmar o velho ditado que diz que “nem tudo o
que parece é!” Até mesmo aquele diamante, antes de ser lapidado, podia ser
confundido com um cascalho comum. No entanto, depois de enfrentar um
longo processo de polimento, ele passou a valer 55 mil dólares em cima de
um anel, dentro de um simples cupcake. Na Bíblia, encontramos algo parecido
quando lemos Samuel 16:7:
“Porém o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua
aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque o
tenho rejeitado; porque o Senhor não vê como vê o homem,
pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o
Senhor olha para o coração”.
Essa história nos prova que Deus não está preocupado com as aparências.
Podemos passar horas ensaiando um sermão para falar em frente à igreja,
escolhendo nossa melhor roupa para aparentarmos ser cristãos. Podemos nos
sentir muito bem ao depositar grandes quantias dentro de uma salva. Mas,
para Deus, as belas palavras ou o valor alto em dinheiro não importam se a
verdadeira fidelidade não vier do coração.
Autoria: Jenny Vieira

PARA DEBATER:

É possível demonstrar algo que não somos, diante de Deus? Por quê?
6
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Tudo Igual?
Anualmente nascem no Brasil cerca de 8 mil bebês. Desses, cerca de 20% são
gêmeos e 0,05% trigêmeos. É muita gente parecida andando por aí. Algumas
pessoas são tentadas a dizer que são idênticos, mas não é bem assim. Esses
gêmeos podem até parecer iguais mas, não se engane! Isso é só aparência.
No fundo, cada um tem a sua forma de pensar, seu temperamento e suas
preferências. A verdade é que, sendo gêmeo ou não, todos são únicos. É
exatamente aí que está a graça das coisas.
Paulo em I Coríntios 12:4-6 nos deixou uma dica de como Deus deseja
comandar o seu exército:
“Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo.
Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo.
Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem
efetua tudo em todos”.
Embora o exército de Cristo seja enorme e envolva muitas culturas diferentes,
todos estão sob o comando de Jesus e possuem um único objetivo: apresentar
Deus como o único caminho para a eternidade. Sabendo que Seu exército é
formado por muitas pessoas diferentes, Deus distribuiu responsabilidades
distintas para cada um. Para Ele não existe uma função mais importante que
outra. Todas estão voltadas para a conquista de novas pessoas para Cristo.
O curioso nesse exército é que, mesmo que cada responsabilidade seja única
e diferenciada, elas estão interligadas entre si. Uma depende da outra. Paulo,
em certa ocasião, até comparou esse exército com o corpo humano. Todos são
importantes, desde que estejam alinhados com a cabeça, que é Jesus.
O que precisamos fazer agora é nos perguntar como desempenhar com sucesso
a responsabilidade que Deus nos deu para testemunhar do Seu amor. Nesse
caso não importa muito o que fazemos, mas como fazemos.
Autoria: Marco Bueno

PARA DEBATER:

O que você gosta e faz muito bem que poderia ser usado no serviço de Deus?
7
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Águas Escuras
Houve um tempo em que o Rio Doce era bem diferente do que vemos hoje. Era
limpo, arborizado, cheio de vida e lindo de se ver. Seus 853 Km de extensão, ao
longo dos estados de Minas Gerais e Espírito Santo, eram moradia de mais de
um trilhão de organismos vivos. Mas houve um dia em que tudo isso começou
a mudar. Foi em uma quinta-feira, por volta das 16h, do dia 05 de novembro
de 2015, que um mar de lama, alumínio, manganês e ferro, invadiu as águas
do rio, transformando uma das belas criações de Deus, em um dos maiores
desastres causados pelo homem. A partir de então, o que era uma espécie de
cartão de visitas de Deus, nem de longe pode refletir o bom gosto do Criador.
Desde o dia em que Lúcifer se rebelou contra Deus, tem sido sua especialidade
procurar macular a imagem do Criador. Ele pode fazer isso destruindo a
natureza, deturpando os textos bíblicos e, principalmente, levando o ser
humano a mergulhar em um mundo de pecado. Quando isso acontece, o
resultado é catastrófico. Veja como Isaías 1:6 descreve os efeitos do pecado na
vida do povo de Israel:
“Da sola do pé ao alto da cabeça não há nada são; somente
machucados, vergões e ferimentos abertos, que não foram
limpos nem enfaixados nem tratados com azeite”.
Certamente Satanás estava exultante! Aqueles que foram criados à imagem
de Deus estavam tão envolvidos com a idolatria, egoísmo e maldade que mais
pareciam moribundos, desfigurados à espera de uma terrível morte.
É por isso que a fidelidade a Deus é tão importante. Quando obedecemos ao
Senhor, nos tornamos mais parecidos com Ele. Sob a Sua influência e, apesar do
pecado, nossa imagem ainda lembra a imagem do nosso Pai. Ser fiel a Deus é
frustrar os planos de Satanás e provocar um santo orgulho no coração do Criador.
Autoria: Marco Bueno

PARA DEBATER:

De maneira prática, como podemos frustrar os planos de Satanás na nossa vida?
8
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Uma Questão de Lógica
As leis da física são absolutas. Não deixam margem para falhas. Um pouco
dessa precisão pode ser aplicada na relação entre Deus e seus filhos. Quer ver
como isso funciona? Veja o que diz o texto abaixo:
“Saibam, portanto, que o Senhor, o seu Deus, é Deus; ele é o
Deus fiel, que mantém a aliança e a bondade por mil gerações
daqueles que o amam e obedecem aos seus mandamentos”.
Deuteronômio 7:9
Em outras palavras, a sua fidelidade a Deus gera a fidelidade de Deus a você. A
afirmação é incrível, mas calma! Não vá tomando conclusões apressadas, pois
em algum momento você pode ser tentado a pensar que tudo começa com a
sua fidelidade. Não é bem assim, já que quem deu o primeiro passo foi Deus,
quando resolveu vir ao mundo morrer por cada um de Seus filhos. Pela lógica,
a partir desse primeiro passo, as coisas deveriam caminhar sem interrupções:
fidelidade gerando fidelidade. Mas, é aí que entra o pecado. Infelizmente,
muitas vezes, apesar da fidelidade divina, nós quebramos esse ciclo sendo
o elo mais fraco da corrente. Foi exatamente por isso que Jesus deixou esse
lembrete em Deuteronômio: seja fiel a Deus e Ele também será fiel a você. Em
outras palavras: não interrompa o ciclo da fidelidade de Deus.
Nessa promessa ainda existe outra coisa muito importante: a sua fidelidade
pode, pela misericórdia e carinho que Deus tem por você, mover o Seu braço.
A isso damos o nome de oração intercessora. Muitas vezes, o Senhor ouve a
sua súplica e, por consideração ao seu pedido, acaba ajudando a outros em
suas crises. Isso acontece quando uma mãe intercede por um filho que está em
apuros, quando alguém ora por um amigo que está doente e assim por diante.
É claro que ainda vamos tropeçar. Isso é inevitável, faz parte da nossa natureza.
Mas, quando acontecer, o mais importante é não nos lastimarmos pela queda,
mas em um “pulo”, pela graça de Deus, nos colocarmos em pé mais uma vez.
Assim o ciclo nunca terá fim.
Autoria: Marco Bueno

PARA DEBATER:

Além dos dízimos e das ofertas, de quais maneiras podemos demonstrar nossa
fidelidade para com Deus em nosso dia a dia?
9

09|06

Sem Medo de Ser Feliz
Você já se viu frente a frente com um tremendo desafio? Quando menciono
tremendo, é grande mesmo! Daqueles que não se tem a mínima ideia de
como agir. Tudo isso mesclado com muito, muito medo! Acho que foi mais ou
menos assim que Josué se sentiu quando percebeu que tinha nas mãos um
enorme problema. Atrás de si existia uma nação à espera do próximo passo
que, por sinal, significava invadir milhares e milhares de quilômetros de terras
habitadas. Para complicar, Israel ainda tinha no coração a imagem do maior
líder de sua história: Moisés. Como Josué poderia competir com ele? Foi então
que Deus entrou em cena o confortou o inseguro líder, recém empossado. Veja
o que temos em Josué 1:9:
“Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso!
Não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus,
estará com você por onde você andar”.
Por meio dessas palavras Deus restaurou o ânimo de Josué. Ele desejava que
Seu filho pudesse compreender, que os milagres realizados no passado, por
meio de Moisés, eram uma dica do que Ele poderia fazer de novo. Se o Senhor
atuou protegendo, defendendo e guiando Seu povo há alguns anos, por que
não o faria de novo?

Deus estava pronto para agir, bastava que o elemento fé entrasse em ação.
Nesse caso, a ação esperada por Deus era que Josué reunisse o povo e
marchasse em direção à terra prometida. Não importava se as pernas de Josué
estavam tremendo ou se seu estômago estava embrulhado pela ansiedade. O
importante era marchar, seguir em frente e ter a certeza de que Deus atuaria e
realizaria um milagre.
O tempo passa, as crises mudam, mas Deus não. A mesma promessa feita
a Josué se repete em dias atuais. A única coisa que pode impedir a sua
vitória é a falta de fé.
Autoria: Marco Bueno

PARA DEBATER:

Comente alguma bênção dada por Deus a você no passado e ore agradecendo
pelas bênçãos que virão.
10
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Amostra Grátis
Você já se perguntou como será a Nova Terra? Muitas vezes me pego pensando
nisso. O apóstolo João nos dá algumas dicas nos últimos dois capítulos de
Apocalipse. Mas, convenhamos, como é possível resumir em dois capítulos
o que Deus tem preparado para nós? Ainda mais quando em I Coríntios 2:9
Paulo nos deixa esse recado:
“Todavia, como está escrito: “Olho nenhum viu,
ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que
Deus preparou para aqueles que o amam”.
Aí é quase covardia! Mas, existem pelo menos duas coisas que podem alimentar
a nossa imaginação quanto à Nova Terra. A primeira, são as informações que
outros textos bíblicos nos dão sobre os projetos de Deus para nós. A segunda,
são algumas cenas produzidas pela natureza que podem sugerir algo. A
beleza das flores, a força das cocheiras, a imensidão das estrelas, o instinto dos
animais, a sincronia do corpo humano. Tudo isso pode nos dar uma pista do
que Deus tem preparado. E se em algum momento você for tentado a pensar
que a Nova Terra não é tudo isso que imaginamos, leve em consideração que
Deus jamais criou algo que não fosse bom. O padrão de qualidade divino é
infinitamente maior do que o nosso. E se Deus deixou claro que o que Ele tem
reservado é muito maior do que qualquer coisa que temos visto, se prepare,
pois, certamente seremos surpreendidos.
Agora, o que deve ser motivo de preocupação não é o que Deus tem preparado,
porque com certeza Ele fará muito bem feita a Sua parte. A questão é: temos feito
o que nos corresponde para ocuparmos nosso “metro quadrado” na Nova Terra?
O que Deus espera de nós como Seus filhos é que aceitemos o Seu plano
de amor e que, por meio da nossa fidelidade, demonstremos ao mundo
quem Ele é de verdade.
Autoria: Marco Bueno

PARA DEBATER:

É possível viver um pouco do Céu nesta Terra, por meio das nossas atitudes?
Que virtudes humanas, se praticadas no dia a dia, podem lembrar o Céu?
11
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Excesso de Bagagem
Antes de fazer uma viagem é indispensável estabelecer um planejamento.
Quanto gastar, onde ficar, como chegar ao destino, são perguntas básicas
que precisam ser respondidas. Mas, também existe outra pergunta que não
pode de jeito nenhum ficar sem resposta: o que vou colocar nas malas?
Aparentemente ela é simples e pode ser respondida sem muito estresse.
Mas, acredite! Não é. Se não tivermos uma ideia clara do lugar para onde
vamos, corremos o sério risco de levar um monte de coisas que não vamos
usar e sentir a falta de outras que não levamos.
Um bom jeito de evitar que isso aconteça é buscar informações precisas do
lugar que nos receberá. Questões como clima, atividades e roteiro nos ajudam
a não levar nada a mais ou a menos.
Apesar de estarmos em plena viagem até a Nova Jerusalém, ainda temos a
oportunidade de adequar a nossa bagagem. Talvez ainda existam coisas que
precisam ser colocadas nela e outras que devem ficar pelo caminho. Em Mateus
7:13 e 14, Jesus nos deu uma pista do que podemos levar nessa caminhada:
“Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o
caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram
por ela. Como é estreita a porta, e apertado o caminho que
leva à vida! São poucos os que a encontram.”
Definitivamente, não dá para levar muita coisa nessa viagem. Apetrechos como
egoísmo, individualismo, infidelidade e arrogância ocupam um grande espaço
que certamente nos atrapalhará. Se você quiser mesmo ter uma clara ideia do
que levar, imagine o que Jesus levaria se estivesse em seu lugar.
Autoria: Marco Bueno

PARA DEBATER:

Que bagagens, aparentemente inocentes, poderiam ser deixadas pelo
caminho em minha viagem rumo à Nova Jerusalém?
12
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Um Mal Necessário
Não tem jeito! Quanto maior a cidade, maior a circulação de carros, ônibus,
motos e maior a probabilidade de acontecerem acidentes. É nessa situação que
entram em cena os fiscais de trânsito. Normalmente fardados e sempre tendo
em mãos um bloco de multas e uma caneta. Não é nada interessante levar uma
multa de trânsito. Após receber a notificação de infração, o que fica é aquele
gosto amargo da revolta, arrependimento e vontade de voltar no tempo. Mas,
será que é tão ruim assim? Claro que é! Por outro lado, é necessário. O ser
humano vive errando e se não houvessem as leis e quem às fiscalizasse, nosso
mundo seria um caos.
Esse princípio não é diferente na nossa relação com Deus. O Criador estabeleceu
leis que precisam ser obedecidas. Elas têm o objetivo impedir que coisas piores
do que uma multa aconteçam com Seus filhos. Aliás, parando para pensar, você
vai chegar à conclusão de que isso é uma forma de Deus mostrar o Seu amor.
Veja como isso ficou claro em Hebreus 12:6:
“Pois o Senhor disciplina a quem ama, e castiga todo aquele
a quem aceita como filho”.
Se algumas vezes você sentir que Deus está sendo duro contigo, entenda que
essa é uma forma de dizer que Ele está de olho em você e não quer que nada de
pior lhe aconteça. Isso pode ocorrer quando Ele permite que as consequências
das suas escolhas desabem sobre a sua cabeça, quando a sua fidelidade fica
em segundo plano ou mesmo quando você ignora as leis de Deus.
Pra falar a verdade, tudo aquilo que Deus permite que aconteça com Seus
filhos ou que envolva Sua intervenção direta, tem um único propósito: resgatálos deste mundo onde tudo parece conspirar contra Ele e aqueles a quem ama.
Autoria: Marco Bueno

PARA DEBATER:

Toda a Lei de Deus tem como base o Seu amor? Exemplifique.
13
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Serviço Completo
É impressionante como a madeira do eucalipto está presente em nosso dia a
dia e em quase tudo o que usamos. Você pode encontrar a celulose do eucalipto
nas TVs de Led, detergentes, produtos de beleza, balas, sorvetes, roupas de
viscose, pneus e em muitos outros objetos. O eucalipto, que para muitos é uma
árvore de segunda classe, é fundamental na vida do ser humano. Pode-se dizer
que essa árvore é uma das mais bem aproveitadas pelo homem.
Da mesma forma que o eucalipto serve ao homem, o homem é convidado a
servir a Deus. Claro que não somos matéria prima para fabricar produtos que
Deus usa em seu dia a dia, mas somos matéria prima para estampar um imenso
sorriso em Seu rosto. A maior alegria do Senhor é ver mais um de Seus filhos
aceitando Seu sacrifício na cruz. Quando nos colocamos como instrumento em
suas mãos para que isso ocorra, Deus se realiza através do nosso trabalho. Mas,
existe um segredo para que isso aconteça. Preste atenção no que Moisés disse
ao povo de Israel em Deuteronômio 13:4:
“Sigam somente o Senhor, o seu Deus,
e temam a Ele somente. Cumpram os seus mandamentos
e obedeçam-lhe; sirvam-no e apeguem-se a Ele”.
Se você deseja de verdade ser um instrumento nas mãos de Deus, a fidelidade
é imprescindível. É necessário estar ligado a Deus 24 horas por dia. Sentir a
influência do seu amor e graça, e manifestar essa influência naquilo que
falamos e na forma como agimos. Deus deseja se apresentar ao mundo por
meio dos Seus seguidores. Se eles não forem fiéis aos princípios deixados pelo
Senhor, as pessoas terão uma imagem errada de quem é Deus. Independente
de chuva ou sol, sempre seremos matéria prima nas mãos de Deus. A questão
é: que tipo de serviço prestaremos a Ele?
Autoria: Marco Bueno

PARA DEBATER:

Ser matéria prima nas mãos de Deus significa estar disponível para Ele. Como
podemos estar disponíveis para Deus, sem deixar de lado nossos afazeres?
14
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De Passagem
Em muitas situações na vida temos que esperar. Algumas pessoas conseguem
fazer isso com mais facilidade que outras. Esperamos na fila do banco, nos caixas
do supermercado e até mesmo para entrar e sair de um ônibus, avião ou trem
quando estamos em viagem. O curioso dessas esperas é que cada pessoa tenta
passar o tempo do seu jeito. Vale de tudo: livros, celular, bate papo e etc.. O que
não pode mesmo é se acostumar com um lugar que, por natureza, é provisório.
Não é necessário passar muito tempo para que alguns fiquem impacientes.
Existem muitos cristãos que não aguentam mais esperar a volta de Jesus. Isso
acontece principalmente quando sentem na pele as consequências do pecado.
Existem duas perguntas que quase sempre estão presentes nos lábios dessas
pessoas: “por quê?” e “até quando?” Foi pensando nessas pessoas que Paulo
deixou uma importante mensagem em II Coríntios 4:18. Veja só:
“Assim, fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no
que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que
não se vê é eterno”.
Por vezes, Deus permite que certas coisas aconteçam a Seus filhos para que eles
possam se lembrar de que a vida neste mundo, em alguns momentos, pode ser
muito boa, mas, nem por isso deixa de ser transitória. Não faz sentido pensar
o contrário. É como se, enquanto eu esperasse um trem para me mudar de
cidade, investisse na compra de uma boa casa, na matrícula de uma faculdade
ou mesmo na construção de um imóvel na minha atual cidade. Não existe
lógica em investimentos como esses. O máximo que posso fazer é tomar um
lanche ou comprar uma revista. Tudo com o objetivo de estar mais confortável
enquanto espero pelo transporte que me levará ao meu destino final.
Que tal, enquanto esperamos, não perdermos de vista os projetos para o ponto
final dessa viagem? Acho que seria uma boa forma de passar o tempo.
Autoria: Marco Bueno

PARA DEBATER:

Qual foi a espera mais longa e cansativa que você já precisou passar? O que
você sugere que façamos enquanto aguardamos a volta de Jesus?
15
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O Preço da Aliança
Da onde Jesus estava era possível ver a caixa em que os adoradores do
templo colocavam suas ofertas. De repente, surge uma mulher simples,
viúva, com as roupas gastas e que, aparentemente, lutava muito para
sobreviver. Intimidada, ela estende a mão e deposita discretamente duas
moedinhas de cobre. Nos dias de hoje, elas provavelmente representariam
apenas alguns centavos. A reação de Jesus em Marcos 12:43 e 44 foi, no
mínimo, curiosa:
“Chamando a si os seus discípulos, Jesus declarou: Afirmolhes que esta viúva pobre colocou na caixa de ofertas mais
do que todos os outros. Todos deram do que lhes sobrava;
mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver”.
Embora o valor em si não fosse grande coisa, o motivo que levou aquela
mulher a ofertar fez toda a diferença. Não pense que esse tipo de oferta não
exista mais em tempos modernos. Na verdade, ela é mais comum do que se
imagina. Elas são oferecidas por pessoas apaixonadas por Jesus, que levam no
coração o sincero desejo de agradá-Lo. Muitas vezes, elas abrem mão do seu
conforto, lazer e prazer para demonstrar a Deus o espaço que Ele tem em suas
vidas. São ofertas que saem diretamente do coração do adorador. Esse tipo de
oferta é pensada, planejada e representa muito para Deus.
Quando uma oferta como essa é colocada na salva, leva consigo um pouco
do suor, do tempo e trabalho de quem a deu ao Senhor. Leva também aquilo
que poderia ser comprado se não tivesse sido dada de presente a Deus.
Junto com a oferta vai a demonstração do espaço que Deus ocupa na vida
do ser humano. Em outras palavras, o mais importante não é o que se pode
comprar com aquela quantia, mas sim o reconhecimento de que Deus está
em primeiro lugar.
Autoria: Marco Bueno

PARA DEBATER:

Qual presente mais valioso que você já recebeu de Deus aqui nesta Terra?
16
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Grande Aliado
Em certa ocasião, Pitágoras mencionou que o “princípio da sabedoria é o
silêncio”. Essa afirmação faz sentido. Existe muita gente que acaba arrumando
confusão porque não sabe ficar de boca fechada. Ainda mencionando frases
sobre o cuidado com o que se diz, um autor anônimo deixou registrado o
seguinte: “Palavras são como flechas lançadas ao vento”. Está aí outra ideia que
faz sentido, porque mais difícil do que não falar é consertar o que já foi falado.
Esse negócio de falar sem pensar já causou muita discórdia. Foi pensando nisso
que Deus deixou registrado na Bíblia uma das mais fortes advertências sobre o
assunto. Ela pode ser encontrada em Mateus 12:36-37:
“Mas eu lhes digo que, no dia do juízo, os homens haverão
de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado.
Pois por suas palavras vocês serão absolvidos, e por suas
palavras serão condenados”.
Essa é uma das mais fortes advertências encontradas na Bíblia. Talvez o
motivo seja porque as palavras ditas em seu tempo certo podem salvar vidas.
Já as palavras mal ditas têm o poder de ferir, destruir e até mesmo tirar a vida
de alguém. Salomão já mencionava que o silêncio, bem como as palavras
ditas na hora certa, valem ouro.
Outro problema que aparece sempre nessa história, não está necessariamente
relacionado ao que falamos, mas a como falamos. Grande parte do que
comunicamos não vem das palavras em si, mas de como elas são ditas.
Entonação da voz, volume e, mesmo, expressão corporal podem contribuir ou
não no sucesso de uma relação. Que tal ouvir mais e falar menos? Se isso deu
certo com Salomão, provavelmente dará certo com você também.
Autoria: Marco Bueno

PARA DEBATER:

Na sua opinião, o que pode ser considerado “palavra inútil”, conforme a descrição
de Mateus 12:36 e 37?
17
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Uma Guerra e Tanto
Você sabia que o Brasil já esteve envolvido em mais de 20 guerras? Enviando
soldados e tendo muitas baixas, inclusive. Algumas dessas guerras aconteceram
em território brasileiro, outras em países diferentes.
Nenhuma guerra é bonita. É muita violência, sangue pra todo lado e crianças
abandonadas. Só quem esteve em uma, sabe a dor que ela pode causar. Mas,
existe uma guerra que travamos diariamente. Ela não só é necessária, como
também, apoiada pela Bíblia. Ela pode ser resumida no texto escrito por Paulo
aos Efésios (4:22-24):
“Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados
a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos
enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se
do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e
em santidade provenientes da verdade.”
Essa é uma guerra travada dentro de nós. Para entender melhor, é preciso saber
quem são os envolvidos. De um lado está o velho homem. Esse oponente tem
a seu favor uma estratégia criada por Lúcifer e seus soldados. São milênios
de experiência em proporcionar prazer em troca de cruel submissão. Do outro
lado, está o novo homem. Ele é marcado pelo desejo de viver para Jesus. O
Novo Homem tem a seu favor o poder ilimitado de um Deus que ama demais a
Seus filhos. Ele possui como aliados anjos não caídos, que não apenas torcem,
mas também se envolvem diretamente nessa batalha. A guerra entre o velho e
o novo homem ocorre em nosso coração. Nessa guerra só existe espaço para um
governante: Jesus ou Satanás. A nossa parte nesse conflito é escolher um lado
e alimentar a natureza escolhida, fazendo com que esses desejos sejam mais
fortes que os outros. Se você escolher apoiar a Jesus e à sua missão. Precisará
nutrir o novo homem que existe em você. Isso só acontecerá com o estudo da
Bíblia, oração, participação nos cultos e tudo mais que abre espaço para Deus
em sua vida. Se escolher o velho homem, não é preciso fazer muita coisa. Basta
se entregar aos braços de Satanás. Você pode ficar livre para escolher o lado
que desejar, mas saiba que nessa guerra já existe um vencedor.
Autoria: Marco Bueno

PARA DEBATER:

Quais estratégias você tem permitido que Jesus use para alimentar o novo
homem que existe em você?
18
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No Mesmo Barco
“Estamos todos no mesmo barco”. Você já ouviu essa expressão? Normalmente,
ela é usada quando alguém quer dizer que todo mundo está na mesma
situação, seguindo na mesma direção. Sendo assim, se um alcançar a vitória,
todos alcançam juntos. Se um perder, todos perdem.
Na igreja é mais ou menos a mesma coisa. Estamos todos seguindo na
direção da Nova Terra, temos o mesmo inimigo e adoramos o mesmo Deus. O
fato de estamos todos juntos, pode nos tornar mais fortes. Mas, para que isso
aconteça é necessário estarmos ligados por um nobre sentimento chamado
amor. Esse sentimento é tão grande que qualquer forma de explicá-lo, não
faria jus ao que ele realmente é. O amor supera as diferenças, cura as feridas e
nos motiva a jamais desistir. O melhor de tudo é que ele vem direto de Deus,
faz parte do “DNA” divino. Confira o que I João 4:7 e 8 fala sobre isso:
“Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus.
Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não
ama não conhece a Deus, porque Deus é amor.”
Quanto mais perto de Deus estivermos, mais perto uns dos outros também
estaremos. Existe uma frase que diz: “Quem ama, cuida”. Não deveria ser
diferente com aquela pessoa que a cada sábado está ao nosso lado na igreja.
Ela precisa ser amada, apoiada, perdoada e estimulada a seguir sempre em
frente. O mundo dá muitas voltas. Muitos acidentes acontecem, pessoas são
machucadas, crises enfrentadas e um ombro amigo faz toda a diferença. Às
vezes somos tentados a imaginar que coisas ruins só acontecem com o nosso
vizinho. Contudo, não podemos nos esquecer que também somos vizinhos
de alguém. A regra é cuidar para ser cuidado.
Autoria: Marco Bueno

PARA DEBATER:

Você já foi surpreendido por receber cuidado de alguém que você não esperava?
Compartilhe.
19
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Mais Uma Vez
O tempo é implacável! Querendo ou não ele passa mesmo. Algumas pessoas,
quando olham para trás, se arrependem de um monte de coisas que fizeram.
Outras, dizem que fariam as mesmas coisas. Mas, acho que não. Cometer um
erro pode ser um acidente de percurso, agora, cometer o mesmo erro duas
vezes, sabendo das suas consequências, aí já é, no mínimo, falta de sabedoria.
Infelizmente, isso acontece sempre em nossa relação com Jesus. Quantas vezes
caímos e prometemos a Ele que não cairemos novamente, mas, quando menos
percebemos, lá estamos nós de novo, estatelados no chão. Ah, se não fosse o
perdão divino! Deus nos dá um presente que jamais teríamos condições de
conquistar: a oportunidade do recomeço.
Jesus torce pela nossa recuperação e, mesmo sabendo que cometemos um
erro atrás do outro, sempre Se coloca à disposição, nos oferecendo uma nova
oportunidade de fazer o certo. É bem verdade que existe uma diferença entre
errar por opção e errar com a intenção de acertar, ficando profundamente triste
após um escorregão. Essa segunda forma de cair só é possível quando antes
houve um encontro com Jesus. Não se trata de um esbarrão qualquer, mas sim
um encontro como aquele descrito em II Coríntios 5:17:
“Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas
antigas já passaram; eis que surgiram coisas novas!”
Quem se encontra com Jesus, acaba se apaixonando por Ele e deseja a todo
custo agradá-Lo. Como somos pecadores, mesmo querendo agradar, às vezes,
acabamos ferindo a quem amamos. É nessa hora que o perdão de Cristo e a
oportunidade que Ele nos oferece para recomeçar entram em cena.
Autoria: Marco Bueno

PARA DEBATER:

Como posso ter certeza de que Deus me perdoa quando lhe confesso meus erros?
20
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Incalculável
Você já presenciou uma decisão de um juiz que lhe deixou revoltado? Isso
aconteceu em uma partida de futebol quando o juiz galês Clive Thomas
conseguiu desagradar a uma nação inteira. O relógio apontava o último
minuto da estreia do Brasil na Copa do Mundo, em 1978. A partida entre Brasil
e Suécia estava empatada em 1x1, mas a seleção brasileira tinha ainda uma
última chance de virar o jogo, por meio de um escanteio. Nelinho cruzou a bola
para a área e Zico cabeceou, marcando o gol. Seria uma estreia perfeita naquela
Copa se o árbitro não tivesse anulado o gol, alegando que havia encerrado a
partida antes de a bola ir às redes. Sua decisão foi contestada não apenas pelos
torcedores, mas pela mídia mundial.
Embora muitos vejam os juízes como quase infalíveis, é preciso lembrar
que eles podem errar como qualquer um. Isso porque são homens falhos
como todos os outros.
Em contraste com tudo isso, existe Alguém que pode e fará justiça a todo ser
humano. Seu nome é Jesus, um magistrado perfeito em Suas convicções e
forma de ver o homem. Muitos, incansavelmente, gritam a plenos pulmões
que Deus é amor. E, de fato, Ele é. Mas também é justiça. Talvez um dos muitos
versos bíblicos que nos sugere isso pode ser encontrado em Marcos 16:16:
“Quem crer e for batizado será salvo,
mas quem não crer será condenado”.
Neste texto, normalmente é destacada a ideia da salvação para todos os que
crerem. Contudo, é necessário olhar também para a segunda parte do verso.
É nesse ponto que fica claro que Deus é amor, mas também é justiça. O ser
humano reconhece com certa facilidade que Deus é seu salvador, mas as vezes
tem dificuldade de lembrar que Ele também é seu Senhor.
Autoria: Marco Bueno

PARA DEBATER:

Você acredita que amor e justiça andam juntos? Por quê? De que forma
podemos reconhecer o senhorio de Deus em nossa vida?
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O Céu é o Limite
O rio Jequitinhonha é um exemplo de superação e esperança. Do local onde
nasce, na região da cidade do Serro, em Minas Gerais, até chegar em Belmonte,
na Bahia, onde deságua no Oceano Atlântico, ele não para, nem por um
momento. Para muitos, o Rio Jequitinhonha é a dádiva do sertão. Isso porque
suas águas matam a sede de milhões de pessoas e contribuem com o sustento
de diversas famílias que vivem da pesca e do artesanato.
Nosso rio é um herói que serpenteia 1.082 quilômetros das terras áridas da
região. Em alguns momentos parece quase impossível que o Jequitinhonha
sobreviva, enfrentando um caminho tão longo, sob situações tão adversas.
Não é difícil traçar um paralelo entre a jornada do Rio Jequitinhonha e os
desafios vividos por cada pessoa que decide caminhar com Jesus. Entre as
muitas coincidências, talvez uma das mais evidentes seja a persistência. É fácil
ser um cristão quando as coisas caminham como o desejado. Contudo, o que
fazer quando não é possível ver nem sinal da chuva de bênçãos tão esperada?
Ou quando o sol causticante da dor sufoca e a poluição do pecado invade a vida
sem dó? Nesses casos, a única coisa que resta é a fé, e pela fé persistir. Perceba
como Tiago 1:2-4 descreve esse momento:
“Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato
de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que
a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança
deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e
íntegros, sem lhes faltar coisa alguma”.
Quanto mais difícil for o percurso, mais doce será o sabor da conquista. A vitória
que Deus prometeu que ajudaria Seus filhos a conquistar, não será coroada no
Atlântico, mas sim na Nova Jerusalém e, nesse caso, o céu é o limite.
Autoria: Marco Bueno

PARA DEBATER:

Mencione a maior conquista já alcançada por você. Qual a sensação dessa vitória?
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Tesouro Escondido
O maior capítulo da Bíblia é o salmo 119. Ele possui 176 versos. Não se sabe ao
certo quem escreveu esse salmo. Alguns desconfiam que tenha sido Davi, outros
defendem que foi Esdras, o escriba que trabalhou ativamente na reconstrução de
Israel após o cativeiro babilônico. Há quem garanta que em determinada época,
antes que um garoto judeu se apresentasse para o Bar Mitzvá deveria saber esse
salmo de cor. Independente de quem o escreveu, uma coisa é certa: o sujeito
era um apaixonado pelas Escrituras, pois a Palavra de Deus é o tema central do
primeiro ao último verso. Talvez o verso mais conhecido desse salmo seja o 105:
“Lâmpada para os meus pés é a Tua Palavra e luz para
os meus caminhos”.
O autor compara a palavra de Deus com uma bússola e uma lanterna que, além de
apontar uma direção a ser seguida, ainda ilumina o caminho escuro a ser trilhado.
A Bíblia é o maior best seller de todos os tempos. São produzidas pela Sociedade
Bíblica do Brasil quase 19 mil Bíblias por dia. Fora aquelas produzidas por
muitas outras editoras. Apesar da quantidade produzida e de ser um dos livros
mais procurados, a Bíblia ainda não é o livro mais estudado no Brasil ou no
mundo. Afinal, estudá-la não significa fazer aquela leitura casual, um versinho
aqui, outro acolá. Quem estuda a Bíblia o faz como quem procura uma grande
fortuna escondida sob a terra. “Cava”, procura e coloca em prática tudo aquilo
que a Bíblia apresenta em suas páginas.
Existe um tesouro incrível nesse livro. É capaz de transformar vidas, dar
esperança a pessoas perdidas e confortar corações feridos pelo pecado.
É muito provável que na sua casa também tenha um lugar especial para
guardar uma Bíblia. A questão é: quanto do seu tempo você tem dedicado ao
estudo dela? Se ler a Bíblia tem sido a opção apenas dos momentos livres,
quando não há mais nada pra fazer, saiba que nunca é tarde para mergulhar
em suas páginas e tornar o estudo da palavra de Deus um hábito diário.
Portanto, mãos à obra e boa leitura.
Autoria: Marco Bueno

PARA DEBATER:

Na sua opinião, qual o maior desafio para a leitura diária da Bíblia? Como vencê-lo?
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Muito Melhor
Os bandeirantes foram os exploradores que invadiram os sertões brasileiros
em busca de riquezas e escravos. Para alguns, heróis; para outros, vilões.
Mas a verdade é que, independente de como são vistos, eles tiveram um
importante papel no período do Brasil colonial. Eles eram movidos pelo desejo
de conquistar novas terras e enriquecer. Dia após dia, arriscavam sua vida na
busca da realização dos seus sonhos. Muitos, inclusive, morreram cedo, vítimas
dos perigos que os cercavam.
Não é de hoje que a busca por uma vida melhor alimenta os sonhos humanos.
Todos, de alguma forma, desejam alcançar novos horizontes, seja através do
conhecimento, da aquisição de bens materiais ou da conquista de poder. Jesus
conhece muito bem Seus filhos e foi exatamente por isso que em Seu maior
discurso, registrado em Mateus 6:19-21, nos deixou o seguinte recado:
“Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça
e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e
furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde
a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não
arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro,
aí também estará o seu coração.”
Deus nunca criticou os sonhos dos Seus filhos. Pelo contrário, Ele até nos disse
que deveríamos aproveitar com responsabilidade as delícias dessa vida. A
questão é: que lugar esses sonhos terão em nossa vida? Que espaço ocuparão
em nosso dia a dia? Independente de tudo o que podemos conquistar, nada
pode ser maior do que a conquista da Nova Jerusalém. Quando priorizamos
qualquer outro projeto que não seja esse, deixamos em segundo plano todo o
sacrifício que Jesus fez por nós na cruz do Calvário.
Autoria: Marco Bueno

PARA DEBATER:

A riqueza pode ser um empecilho para a salvação? De que forma podemos
demonstrar que o céu é mais importante em nossa vida?
24

22|09

Roupa de Grife
Existem vários fatores que podem influenciar no valor de um produto que é
comprado como, por exemplo, a matéria prima usada, a estrutura da fábrica,
o número de funcionários, frete, entre outros. Um fato que é preciso ser
considerado é que, quanto melhor for a matéria prima empregada no produto,
maior será o seu custo. E quanto mais caro, menos pessoas terão acesso a ele.
O apóstolo João, em sua carta escrita para a Igreja de Sardes, fez uma importante
promessa, não apenas aos cristãos que viviam por lá, mas aos cristãos de todos
os lugares e tempos. Veja esse registro em Apocalipse 3:5:
“O vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais
apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei
diante do meu Pai e dos seus anjos”.
O que Jesus promete, pelas palavras do seu apóstolo, não é uma camiseta regata
e um bermudão colorido. Ele deixa claro que a roupa que será dada ao vencedor
será branca e ainda garante ao seu dono o registro eterno no livro da vida.

Essa roupa em nada se assemelha à que é usada por aqui. O seu custo é tão
caro, mas tão caro, que nenhum ser humano teria condição de comprá-la.
Tudo em sua produção é de primeira linha, principalmente a matéria prima
que nada mais é do que o sangue de Jesus. Outra curiosidade nessa roupa
é que foi o próprio Deus quem a confeccionou, tendo como inspiração a
Sua eterna graça. Ele cuidou pessoalmente dos detalhes, usando acessórios
como perdão, consolo e esperança.
Foi pensando no valor incalculável dessa roupa que Deus resolveu dá-la a cada
um dos pecadores. A única coisa que Ele espera é o nosso sim. Quem seria
louco de recusar um presente desses?
Autoria: Marco Bueno

PARA DEBATER:

Satanás sabe que o céu é oferecido de graça, pois o preço já foi pago na cruz.
Como ele tem dificultado nossa caminhada rumo ao Céu?
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Pacote Personalizado
Um dos maiores desafios para quem vai presentear alguém é encontrar
algo que tenha a cara do homenageado. Em alguns casos, as coisas
se resolvem rápido. Em outros, a história é bem mais complicada. Na
natureza, parece que os animais vão na mesma direção. É comum, no
período do acasalamento, os machos tentarem impressionar as fêmeas, lhe
apresentando algo que agrade os olhos ou olfato. São cores e cheiros que
caem sob medida no gosto da pretendida.
Infelizmente, Satanás também usa essa mesma estratégia para afastar o
homem de Deus e levá-lo ao pecado. Ele conhece nossas preferências e sabe
nos enganar como ninguém. Ele sabe qual o nosso ponto fraco, onde somos
vulneráveis. Ele fica à espreita, trazendo nas mãos um pacote de tentações
embrulhado com o nosso nome nele. Um resumo dessa estratégia, pode ser
encontrado em Gênesis 4:7:
“...Saiba que o pecado o ameaça à porta; ele deseja
conquistá-lo, mas você deve dominá-lo”.
Deus é um especialista nas estratégias usadas por Satanás. Ele é Deus, sendo
assim, conhece todas as coisas. Ele também esteve entre nós e sofreu na pele
as investidas do anjo caído. Foi exatamente por viver o que vivemos, que Deus
nos deixou o texto acima. Nele podemos destacar dois princípios: primeiro,
desconfie de tudo. Cuidado com a tentação pois ela pode estar caprichosamente
embrulhada, bem à sua porta com seu nome no cartão. Segundo, não se
entregue. Resista, lute, persista. Mas, não se engane achando que poderá
fazer isso sozinho. VOCÊ NÃO PODE! A única forma de resistir às investidas de
Satanás é buscar um íntimo relacionamento com o Pai. Jesus fez isso e deu
certo. Se funcionou com Jesus, certamente funcionará com você também.
Autoria: Marco Bueno

PARA DEBATER:

Além de se aliar ao poder de Deus, quais outros passos importantes você
precisa dar para vencer a tentação?
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Só Até o Limite
Vira e mexe aparece alguma notícia ruim por aí e, quando isso acontece, lá
vem a pergunta: “por quê?”. De longe, essa deve ser a pergunta mais escutada
por Deus. Uma maneira fácil de resolver esse problema seria colocar tudo nas
costas de Satanás. É mais cômodo. Afinal, ele é o símbolo de tudo o que é mau.
Embora isso seja verdade, temos que saber que existe mais nessa história. Um
exemplo clássico pode ser encontrado em Jó 1:12:
“O Senhor disse a Satanás: “Pois bem, tudo o que ele possui
está nas suas mãos; apenas não toque nele”. Então Satanás
saiu da presença do Senhor”.
Satanás estava louco para colocar as mãos em Jó, um homem que, segundo
a Bíblia, era muito especial para Deus. No diálogo acima fica claro que Deus
não causou mal a Jó, mas, por outro lado, permitiu que Satanás o fizesse.
Nós não podemos limitar a onisciência, onipresença e onipotência de Deus.
Nosso Criador sabe de todas as coisas, mesmo aquelas guardadas no íntimo do
coração de um anjo caído. Deus está presente em todos os lugares e pode todas
as coisas. Não existe força maior no universo que a do nosso Senhor. Sendo
assim, absolutamente nada acontece neste planeta sem que Ele permita.
Pela fé, a pergunta que cada um deveria fazer em momentos de crise não
é “por quê?”, mas, “para quê?”. Deus tinha um propósito na vida de Jó e
para que esse propósito fosse alcançado, Jó teria de encarar dias difíceis.
Em certos momentos Jó parecia estar no escuro, mas na verdade isso nunca
aconteceu. Deus sabia onde ele estava, conhecia a intensidade da sua dor
e o calor das suas lágrimas. Foi por isso que colocou um limite nos atos de
Satanás. Ele jamais permitiria que seu filho fosse provado acima da sua
capacidade de vitória. Independente da dor que apertava o seu coração, nem
por um momento Deus o deixou só. Se isso aconteceu com Jó, por que não
aconteceria conosco também?
Autoria: Marco Bueno

PARA DEBATER:

Você já sofreu algo terrível e perguntou o por que de aquilo ter acontecido?
Como tirar algo positivo dessa situação?
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Por Trás das Aparências
Fazendo “vista grossa”, um cacto poderia ser definido como uma planta
espinhosa e inútil. Contudo, algumas de suas espécies conseguem armazenar
água suficiente para viver até um ano sem ver uma gota de chuva. Existem
também os que crescem cerca de 19 metros e outros que são pequenos e
servem como enfeite para um jardim exótico. Do paisagismo à retenção de
líquidos, as mais de 2 mil espécies de cactos revelam diferentes surpresas para
a natureza e para os seres humanos. Uma delas, porém, vale a pena ressaltar.
O cacto Mandacaru não possui muita beleza exterior na maior parte do ano.
É apenas quando se aproxima o final do verão que o fenômeno acontece:
o desabrochamento de sua flor. Muitos esperam ansiosamente por esse
momento com câmeras prontas para fotografar e até filmar o espetáculo. A
razão para tanta expectativa é porque essa flor desabrocha apenas uma vez
ao ano e dura somente uma noite. Nos primeiros raios de sol, já é possível vêla murchar. Por conta disso, esse cacto também é conhecido popularmente
como Dama da Noite.
Entre seres humanos, é comum a tendência de definir objetos, pessoas e
situações, de acordo com as aparências, com as próprias experiências e suposta
sabedoria. Em Mateus 7:1 e 2, encontra-se uma grande lição:
“Não julgueis, para que não sejais julgados. Porque com o juízo
com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que
tiverdes medido vos hão de medir a vós.”
Apenas Jesus tem o poder de enxergar o coração. Cristo deixou inúmeras
tarefas aos Seus filhos nesta terra. O ato de julgar, porém, não é uma delas. Já
o amor incondicional, esse sim é um grande dever.
Autoria: Jenny Vieira

PARA DEBATER:

Onde está a diferença entre manter a aparência de um cristão e ser um, de
fato? Qual o perigo de julgarmos as pessoas pelo que vemos?
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Imutável
Você já conviveu com uma pessoa que parece que não sabe o que quer da vida?
Muda de ideia como você muda de roupa? Eu conheço algumas pessoas assim,
mas também conheço várias que estão bem longe disso. Entre elas, Jesus.
Muitos acham que o Deus encontrado no Antigo Testamento é bem diferente
do Deus encontrado no Novo Testamento. Isso não é verdade, é apenas uma
ilusão de ótica. Como posso ter certeza? Veja o que temos em Hebreus 13:8:
“Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e para sempre”.
Definitivamente, Deus não muda. O que era, continua e não tem perspectiva
de mudar. Por ocasião da criação, Deus deixou claro que desejava que seus
filhos lhe dessem um espaço de tempo, chamado por Ele de sábado. Quando
o povo de Israel, morrendo de medo, se encontrou com Ele no meio do
deserto, aos pés do monte Sinai, percebeu que entre as vontades de Deus,
estava novamente a guarda do sábado. Quer ver outra curiosidade? Isaías
63:23 faz referência ao sábado como sendo um dia de especial adoração
na eternidade. Você percebeu que Deus não mudou a Sua forma de ver o
sábado? O que era importante para Ele no passado, continua importante
para nos dias de hoje.
Não existe contradições nas palavras e orientações de Deus ao homem.
Também não existe diferença entre o que Ele foi no Antigo Testamento e no
Novo Testamento. O que existe são estratégias diferentes para alcançar povos
diferentes, com culturas diferentes em tempos diferentes. A linguagem
usada por Deus na época do antigo Israel foi criada pelo Senhor para alcançar
esse povo. Essa mesma linguagem em dias atuais não teria o mesmo efeito
que teve na época.
Agora, independente do momento da história em que vivemos, uma
coisa é certa: os pedidos de Deus não mudam jamais. O sábado é
apenas um exemplo disso.
Autoria: Marco Bueno

PARA DEBATER:

O que você faz no sábado que o torna o melhor dia da semana?
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Sabor Agridoce
Agridoce é um termo bem conhecido entre aqueles que gostam de cozinhar.
Ele faz referência à mistura do doce com o amargo. Mas não é apenas na
culinária que esse contraste aparece. Embora não seja exatamente a mesma
coisa, existe um texto na Bíblia que apresenta esses dois sabores. Ele está em
Apocalipse 10:10:
“Peguei o livrinho da mão do anjo e o comi. Ele me pareceu
doce como mel em minha boca; mas, ao comê-lo, senti que o
meu estômago ficou amargo”.
Esse texto profético, resume bem o momento mais difícil vivido pela Igreja.
Eles tinham os olhos grudados no calendário. A data que aguardavam era 22
de outubro de 1844. Segundo alguns estudiosos da Bíblia, seria nesse dia
que Jesus voltaria a esta terra. O sabor doce da volta de Jesus, trazendo com
Ele a imortalidade e uma cidade preparada para nos receber, era tudo o que
sonhavam. Mas, o dia chegou, e Ele não. O gosto amargo do desapontamento
era enorme. Era quase impossível suportar a zombaria e a dor da frustração.
O curioso do sabor agridoce é que, normalmente, o amargo quase desaparece
e o doce acaba sobressaindo. Isso também aconteceu com aquele grupo.
Como fruto daquele desapontamento, surge a Igreja Adventista do Sétimo
Dia. Os tempos mudaram, mas a missão dada por Deus aquele povo em 1844
permanece: pregar sobre a breve volta de Jesus.
O que impressiona nessa história é que aquele povo que tinha tudo para
desistir, permaneceu firme em suas convicções. Não importava o que diriam,
a zombariam e pressão que sofreriam. O mais importante era continuar fiel à
mensagem que haviam recebido de Deus.
Embora muitas vezes o amargo do pecado tenha a tendência de dominar sua
vida, nunca se esqueça de que existe o doce sabor da vitória, que só Jesus pode
lhe dar. No final, é isso que conta.
Autoria: Marco Bueno

PARA DEBATER:

30

Você já passou por momentos de grandes decepções? Explique o quão
doce é o conforto de saber que você é filho de Deus e que Ele está ao seu
lado em todas as situações.
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Eterno
No Brasil, existem cerca de 5.700 cavernas mapeadas, fora um número
enorme das que ainda não se possui conhecimento. Curiosamente, a
maior concentração delas fica em Minas Gerais. São cavernas de todos os
tamanhos e algumas que possuem quilômetros de profundidade. Só quem
já explorou uma pode descrever as belezas contidas ali. São estalactites,
estalagmites, rios e túneis que formam um cenário bem diferente daquele
que estamos acostumados.
Mas as cavernas também podem ilustrar algo que não é tão bonito assim. Você
já ouviu falar sobre o pecado contra o Espírito Santo? Bom, o que pode-se dizer
de cara, é que ele é o maior pecado que alguém pode cometer. Jesus não deixa
dúvidas sobre isso. Veja o que temos em Mateus 12:31:
“Por esse motivo eu lhes digo: Todo pecado e blasfêmia
serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o
Espírito não será perdoada”.
Imagine que você e um amigo se veem bem à frente de uma caverna interditada.
Você, curioso, resolve entrar. Seu amigo, mais cauteloso, além de não entrar,
passa a lhe advertir para que você também não o faça. Sem dar ouvidos, você
continua sua aventura. Conforme se aprofunda em terreno proibido, a voz que
lhe gritava vai ficando cada vez mais fraca até desaparecer.
Por um minuto, imagine que esse amigo se chama Espírito Santo e que essa
caverna representa algum pecado difícil de ser vencido. Conforme você se
acostuma com o pecado, mais se afasta desse amigo e mais fraca fica a Sua voz.
Não que Ele tenha deixado de lhe chamar, mas você deixou de ouvi-lo.
Assim como uma caverna pode ser um lugar lindo para ser visitado, mas
extremamente perigoso, o pecado também pode ser aparentemente belo no
início, mas o caminho até ele pode não ter volta.
Autoria: Marco Bueno

PARA DEBATER:

Como é possível evitar entrar em uma caverna de pecados?
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Diferentes Papéis
Depois que Adão e Eva pecaram, um plano foi criado para lhes ajudar com as
consequências dos seus atos. Ele é conhecido como plano da redenção e pode
ser resumido da seguinte forma:
“Visto que a morte veio por meio de um só homem, também a
ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Pois
da mesma forma como em Adão todos morrem, em Cristo todos
serão vivificados”. I Coríntios 15:21
Neste plano, cada pessoa da trindade teria um papel importante a desempenhar
no triste e, ao mesmo tempo, incrível espetáculo. Um dos membros da trindade
teria a missão de vir à Terra, viver entre os humanos, ser tentado por Satanás e
não pecar. Outro membro da trindade permaneceria no céu, acompanhando
o desenvolvimento do plano estabelecido, para que tudo ficasse dentro do
combinado. Ele também seria responsável por fornecer poder Aquele membro
da trindade que estaria vivendo entre os homens. Já o terceiro membro teria
o desafio de ser uma espécie de “diretor de marketing” do plano criado. A Ele
caberia a responsabilidade de divulgar a oportunidade de resgate dada a todos
os seres humanos.
Para que tudo ficasse bem compreensível ao ser humano, Eles criaram uma
nomenclatura: Aquele que permanecesse no céu seria chamado de Pai, pois
teria a responsabilidade de acompanhar O que viria a esse mundo, que passou
a se autodenominar Filho, pois tinha a mesma natureza do Pai e se submeteria
a Ele. Por fim, o terceiro, seria chamado de Espírito Santo, pois ninguém O
veria, mas O sentiria de perto.
Tudo parece se encaixar perfeitamente, entretanto, existe ainda um quarto
personagem nesse plano. Este, por sua vez, possui a responsabilidade de aceitar
tudo o que foi criado para o seu resgate. Até o momento, as coisas têm saído
como o combinado, o plano tem se desenvolvido com precisão. A pergunta que
fica é: VOCÊ tem feito a parte que lhe corresponde nesse plano de amor?
Autoria: Marco Bueno

PARA DEBATER:

Em sua opinião, qual dos quatro participantes do plano da redenção
desempenha o papel mais difícil? Por quê?
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Pequenas Vitórias
A cidade de Ipanema, localizada a 366 km de Belo horizonte, possui uma
marca incrível registrada no Ranking Brasil. Nesta cidade com pouco
mais de 20.000 habitantes é fabricado o maior queijo do país. O queijo
de quase duas toneladas é produzido com mais de 18 mil litros de leite.
Muitas pessoas estiveram envolvidas na fabricação que levou 20 dias para
ser concluída. Quando perguntaram a um dos coordenadores do projeto
qual era o segredo para se obter esse resultado, a resposta foi a seguinte:
“Não existe segredo. Apenas fazemos maior o que já fazíamos menor”. A
resposta faz sentido. Se eles não soubessem fazer os pequenos queijos,
como fariam o maior queijo do Brasil?
Pequenas vitórias nos levam a grandes conquistas. Perceba como a Bíblia
coloca esse princípio em evidência em Mateus 25:21, quando o assunto é
fidelidade a Deus.
“O senhor respondeu: “Muito bem, servo bom e fiel! Você foi
fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da
alegria do seu senhor!”
Na parábola dos talentos, o resultado final veio através da fidelidade dos
servos ao seu senhor. Aqueles que foram fiéis nas pequenas coisas, alcançaram
grandes vitórias. Muitas vezes somos tentados a imaginar que, pela bondade
do nosso Deus, podemos relevar pequenos atos de infidelidade. Isso pode
acontecer na guarda do sábado, na devolução dos dízimos e ofertas, presença
nos cultos, entre outras coisas.
Como seremos fiéis a Deus nas grandes coisas se nos descuidamos nas
pequenas? Quando Deus afirma que deseja de nós fidelidade absoluta,
isso significa obediência total, independente da relevância que damos ao
assunto, do momento em que estamos vivendo ou das consequências sociais
de uma possível desobediência.
Autoria: Marco Bueno

PARA DEBATER:

Você já experimentou pequenas conquistas que foram tão significativas quanto
as grandes realizações? Quais?
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Fonte de Vida
Não sei porquê o planeta Terra se chama assim se a maioria da sua superfície
é composta por água. Talvez o mais correto seria chamá-lo de planeta Água. A
verdade é que existe muita água mesmo. Só que grande parte dela não serve
para matar a sede da humanidade, já que 97,5% da água do planeta é salgada
e está nos oceanos em estado líquido. Da água doce que existe, apenas
0,37% pode ser encontrada nos lagos, rios, pântanos e represas. A maior
parte, que representa mais de 77% da água doce, se encontra congelada.
Existe também a água subterrânea que pode matar a sede de muita gente,
mas é preciso cavar bem fundo para encontrá-la. Alguns cientistas defendem
a ideia de que em pouco tempo a água será o bem mais precioso do planeta.
O apóstolo João, em certa ocasião, usou a água como ilustração do que Jesus
tem a oferecer a cada um de Seus filhos:
“Eu sou o Alfa e o Ômega, o Princípio e o Fim. A quem
tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da
água da vida”. Apocalipse 21:6
Existe um contraste enorme entre a situação do mundo e a afirmação de
Jesus: Ele afirma que nos daria de graça a Vida. Não existe aí nenhuma
barganha, troca ou valor embutido no acordo. É de graça! A água servida por
Jesus soluciona de forma permanente os mais diversos problemas humanos,
como a dor, tristeza, solidão, medo e até a morte. Outra curiosidade dessa
água é que ela não possui contraindicações. Pelo contrário, produz no coração
dos seus consumidores paz, esperança e amor.
Autoria: Marco Bueno

PARA DEBATER:

Sabemos que Jesus é nossa fonte de vida. Que outros títulos você poderia dar a
Ele, baseabo no que tem feito por você?
34
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Doce Sabor
Duas das principais características da cidade de Itaobim, localizada a 661 km de
Belo Horizonte, quase na divisa com a Bahia, é o calor e a produção de mangas.
Lá o sol brilha o ano inteiro. A maior temperatura registrada no município foi
de 42,3 ºC. Mesmo com o clima marcado pelas altas temperaturas, é comum
ver à beira do caminho, logo na entrada ou saída da cidade, uma quantidade
enorme de pessoas que vivem da produção e venda da manga. É interessante e
talvez contraditório notar que o calor, motivo do desconforto de muitos turistas
que passam por ali, também é o que motiva o crescimento das mangas, tão
doces e saborosas, que geram o interesse desses mesmos turistas.
Existe um contraste enorme entre as dificuldades que o calor extremo provoca e
o sabor das frutas que são plantadas e colhidas nessa cidade. Podemos resumilo em uma frase: um desconforto que produz um doce sabor.
Embora, muitas vezes, não fique tão claro, essa frase também pode ser aplicada
às crises que enfrentamos. As mangueiras produzem frutas exatamente porque
existe um clima pouco ameno que às aquece dia e noite. As árvores persistem
no processo natural da vida: florescer, frutificar e produzir novas árvores. Veja
como Paulo em II Coríntios 4:8 e 9 descreve a vida do cristão. Será que não
existe aí um paralelo com as mangueiras de Itaobim?
“De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados;
ficamos perplexos, mas não desesperados; somos perseguidos,
mas não abandonados; abatidos, mas não destruídos”.
Existe uma frase muito conhecida que diz que “sem sofrimento não há
crescimento”. Isso é uma tremenda verdade. Crescer dói e não é diferente
no campo espiritual. Somente quando enfrentamos o calor das provas
que sentimos na pele que viver em um mundo de pecados é muito ruim.
Por outro lado, aprendemos também que a dependência de Deus possui
um sabor bom demais.
Autoria: Marco Bueno

PARA DEBATER:

Por que Paulo enxergava força na fraqueza? (II Coríntios 12:10)
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Visão Panorâmica
Do alto de uma montanha normalmente é possível ter uma bela vista. No caso
da Pedra do Bueno, essa vista se estende a outros montes, muita vegetação e a
cidade de Nanuque. Lá de cima é possível enxergar casas, ruas e comércio. Dando
asas à imaginação, não é difícil se perguntar quem mora nessas casas, como
vivem essas pessoas, quais suas conquistas e desafios. A resposta pode parecer
simples, mas não é bem assim. As pessoas que moram ali são diferentes, embora
muitas delas enfrentem os mesmos desafios. Na vida de um cristão, um dos
maiores desafios é colocar na prática o que ele está cansado de saber na teoria.
A grande maioria de nós, por exemplo, sabe muito bem que Deus espera obediência
de Seus filhos. Sabe também que Ele deseja que cuidemos da nossa saúde, que
sejamos frequentes nos cultos, estudemos a Sua Palavra, devolvamos aquilo que
Lhe pertence quanto aos dízimos e sejamos generosos em nossas ofertas.
Nas lutas do dia a dia somos tentados a amenizar os desejos de Deus. Mas, isso
seria um grande erro pois, embora não seja possível saber ao certo quem mora
nas casas que estão aos pés da Pedra do Bueno, em Nanuque, Deus conhece
até mesmo os nossos pensamentos. Com base nisso é que Ele nos faz uma
advertência e uma promessa. Veja o que temos em Deuteronômio 6:16-18:
“Não ponham à prova o Senhor, o seu Deus... Obedeçam
cuidadosamente aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, e
aos preceitos e decretos que ele lhes ordenou. Façam o que
é justo e bom perante o Senhor, para que tudo lhes vá bem
e vocês entrem e tomem posse da boa terra que o Senhor
prometeu, sob juramento, a seus antepassados”.
Deus possui expectativas quanto à obediência de Seus filhos. Embora seja
impossível mudar essas expectativas, é possível buscar a ajuda de Jesus
para alcançá-las. Afinal, Deus tem uma visão panorâmica do seu coração e
conhece muito bem as suas limitações.
Autoria: Marco Bueno

PARA DEBATER:
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Por que, mesmo sabendo o que é o melhor a se fazer em algumas situações,
a natureza pecaminosa fala mais alto do que a vontade de Deus? Que passos
você deve trilhar para fazer o melhor de Deus acontecer em sua vida?
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O Bom Que é Barato
Você já se perguntou por que os alimentos mais gostosos são os mais
gordurosos, doces, calóricos e também os mais prejudiciais à saúde? É
impressionante! Se é bom, deve fazer mal. Para ser sincero, até pouco tempo
atrás eu achava que isso era 100% verdadeiro. Mas, comecei a ter minhas
dúvidas e hoje tenho certeza de que nem sempre é assim. Uma comida
mais saudável não precisa ser necessariamente sem graça. Depois que tive
a oportunidade de experimentar a comida vegetariana preparada por quem
entende do assunto, percebi que a questão do sabor está mais relacionada à
forma de preparo do que ao tipo de alimento.
A questão é que normalmente somos acomodados e temos uma certa preguiça
de trilhar novos caminhos. Afinal, os antigos e batidos são mais fáceis de serem
percorridos. O que precisa ficar claro para todos nós é que, nesse caso, trilhar
novos caminhos pode resultar em uma grande satisfação para o nosso Deus.
Veja o que Paulo escreveu em I Coríntios 6:19-20:
“Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito
Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que
vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto
preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo”.
Consumir uma refeição saudável certamente contribuirá para um corpo mais
sadio e isso agrada a Deus. Quem sabe, procurando novos caminhos, você pode
encontrar frutas, legumes e verduras com um sabor que nunca tenha notado
antes. Dessa forma, todo mundo só tem a ganhar: você, Deus e até o seu bolso.
As boas coisas da vida são mais simples e baratas do que se imagina.
Autoria: Marco Bueno

PARA DEBATER:

Que alimento saudável, que você nunca havia experimentado, te surpreendeu
de forma positiva?
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O Presente da Graça
O Natal é uma festa! A árvore enfeitada no canto da sala é apenas uma dica do
que virá pela frente: casa cheia de familiares, muitos presentes, mesa farta e
um incrível desejo de agradar o próximo. O espírito natalino acaba contagiando
até os mais ranzinzas. O Papai Noel vira uma febre e seja lá para onde você
vai olhar, existe sempre uma promoção feita sob medida para quem deseja
presentear alguém.
Essa data pode e deve ser comemorada com tudo o que tem direito. Mas, o que
não pode ficar em segundo plano, é o que, de fato, deve ser comemorado. O
texto de Romanos 6:23 nos dá uma pista:
“Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus
é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor”.
Talvez você fique confuso com o texto acima. Quem sabe até ache que ele
combina mais com a Páscoa do que com o Natal. Mas, calma! Vamos logo
colocar “os pingos nos ís”. A vinda de Jesus a este mundo teve um propósito
bem definido: viver entre nós, ser tentado, não pecar e enfrentar a cruz. Assim
que chegou aqui, iniciou a contagem regressiva que o levaria ao Calvário.
Jesus nasceu tendo clara a missão de morrer por cada um de nós. Portanto, o
Natal deveria ser a comemoração do início da vitória de Cristo e daqueles que
aceitaram o Seu sacrifício.
O curioso do Natal é que quase todo mundo acaba ganhando alguma coisa
mas, muitas vezes, nem nos damos conta de que o maior presente não veio de
familiares ou amigos, mas do Senhor do Universo e se chama GRAÇA.
Autoria: Marco Bueno

PARA DEBATER:

Pra você, o que a graça tem de especial que os outros presentes natalinos não
têm? Como sua família pode agradecer a Deus pelo presente recebido?
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Vale a Pena
Era domingo, véspera de feriado. Na busca por aventura, segui com amigos
por uma estrada, em pleno leste mineiro, indo em direção à zona rural da
cidade de Conselheiro Pena. O carro ficou estacionado e, com poucos minutos
de caminhada, avistamos um belo poço d’água. Pedras lisas em volta do poço
serviram como escorregador e também para descanso. Já seria satisfatório
passar uma tarde naquele local. Contudo, nos desafiamos a seguir em frente.
A pequena estrada que nos levou até aquele lugar não terminava ali. Mais alguns
quilômetros e, agora sim, uma trilha cheia de altos e baixos surgia à nossa frente.
Um caminho instável, com pedregulhos, árvores espinhosas e pedras altas que
precisavam ser ultrapassadas. A cada passo, o trajeto se tornava ainda mais difícil
e escorregadio, fazendo com que alguns tombos fossem inevitáveis. Quase 40
minutos de caminhada e tudo o que se podia ver eram árvores e pedras. A essa
altura, alguns cogitavam a ideia de voltar. Afinal, lá embaixo, o pequeno poço
d’água estaria intacto, pronto para ser aproveitado.
Um pouco mais de persistência e o barulho da água corrente começou a se
aproximar. Estávamos quase lá! Um último fôlego, mais alguns passos e pronto:
ficamos extasiados com a cena que vimos. Após alguns minutos de silêncio,
alguém expressou o que todos queriam dizer: “O caminho foi pequeno! Os
obstáculos foram simples demais, comparados à beleza da criação de Deus”.
O novo sempre será um desafio. Vai ser necessário coragem e confiança para
acreditar que, mesmo sem enxergar o topo, vai valer a pena escalar a montanha,
pois Aquele que fez o caminho, também afirmou:
“Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso
respeito [...]; pensamentos de paz, e não de mal, para vos
dar o fim que esperais.” Jeremias 29:11
Que em 2018 você abra espaço para o novo de Deus na sua vida! Feliz ano novo!
Autoria: Jenny Vieira

PARA DEBATER:

Que conquistas espirituais você gostaria de viver em 2018?
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