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QUANDO AS
LÁGRIMAS
CHEGAM

“E disse: Onde o pusestes?
Disseram-lhe: Senhor, vem, e vê.
Jesus chorou. Disseram, pois, os
judeus: Vede como o amava.”João 11:34-36

“Jesus chorou” é o versículo
mais curto da Bíblia. O termo aqui
significa que Jesus chorou em silêncio (esse termo grego não aparece
em nenhuma outra passagem do
Novo Testamento), não em altos
prantos, como os que lamentavam
a seu redor ou como os que não
têm esperança.
Mas por que chorou? Afinal,
sabia que traria Lázaro de volta dos
mortos (Jo 11:11).
As lágrimas de Jesus revelam a
humanidade do Salvador. Passou
por todas as experiências de nossa
existência e sabe como nos sentimos. Na verdade, por ser perfeito,
Jesus experimentou tudo isso de
maneira mais profunda do que nós.
Suas lágrimas também nos
mostram sua compaixão. Foi, de
fato, um “homem de dores e que
sabe o que é padecer” (Is 53:3).
Em suas lágrimas, vemos a
tragédia do pecado, mas também
a glória do céu.
Os que estavam por perto consideraram as lágrimas de Jesus um si-

nal de seu amor. Mas houve quem
perguntasse: “Se ele amava tanto
seu amigo Lázaro, por que não
fez algo para evitar sua morte?”.
Talvez tenham pensado que
Jesus chorava por não poder mais
fazer coisa alguma. Nem mesmo
os discípulos creram que Jesus
ressuscitaria Lázaro!
A única pessoa que declarou
sua fé foi Marta (Jo 11:27). A verdadeira fé firma-se nas promessas
de Deus, não naquilo que sentimos ou vemos.
Não permita que a sua dor ou
as suas lágrimas possam apagar a
sua fé e esperança nas promessas
de Deus.
Ele sabe melhor do que ninguém o que você está sofrendo e
certamente está cuidando de você.
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O CARÁTER DO CRENTE
“... Ele mesmo vos aperfeiçoe,
confirme, fortifique e estabeleça.”1 Pedro 5:10
Aqui de uma maneira bem específica, Pedro usa três palavras para
descrever o agir de Cristo na vida
do crente.
Confirme significa “fixar com
firmeza, prender firmemente”.
O crente não deve ser inconstante quanto a Cristo. Nosso coração
precisa ser “confirmado” e “fortalecido” (1 Ts 3:13; Tg 5:8), o que se
dá por meio da verdade de Deus (2
Pe 1:12).
O crente firmado em Cristo não
será abalado pela perseguição nem
desviado por falsas doutrinas (2 Pe
3:17).
Fortifique quer dizer exatamente
isso: Deus nos dá forças para lidar
com aquilo que a vida exige de nós.
De que adianta estar firmados sobre alicerces sólidos se não tivermos
poder para agir?

Estabeleça é a tradução de uma
palavra que significa “lançar um
alicerce”.
A casa alicerçada na rocha mantém-se firme durante a tempestade
(Mt 7:24-27).
Os crentes equipados por Deus
estão “na fé, alicerçados e firmes”
(Cl 1:23). Não são “agitados de
um lado para outro e levados ao
redor por todo vento de doutrina”
(Ef 4:14).
Quando um incrédulo passa por
aflições, perde as esperanças; mas
para o crente em Cristo, o sofrimento
faz crescer a esperança.
“E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias
tribulações, sabendo que a tribulação
produz perseverança; e a perseverança, experiência; e a experiência,
esperança” - Rm 5:3, 4.
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AGENDA DE MARÇO
Dias 18 e 19 (Dom e Seg):
Dia 24 (sáb): 19 h

– Mini-Retiro da EBJ/2017
– Grande Encontro dos Casais
da IBF Cristo é Vida

AJUDA MINISTERIAL
Estamos realizando uma campanha de arrecadação de Notebooks
usados que não tenham mais utilidade para você. Eles serão consertados e doados a missionários, evangelistas e seminaristas para serem
ferramentas de ajuda no ministério deles. Quem puder ajudar, entre
em contato com Felipe Marinho ou Almir.
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