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Bom dia, meus queridos amigos! Uma magnífica quinta-feira para 

você e todos os seus entes familiares. No tear diário de nossas vidas, aqui e 
acolá, o Tapeceiro tem que refazer o traçado que não seguia conforme o 
planejado, desde quando ainda éramos informes no útero materno.  

 
Muitas vezes as cores do traçado destoam do desenho final, 

compunham assíncronas o conjunto, e necessitam ser retiradas, e isto nos faz 
contorcer de dor. Mas o Tapeceiro, que nos ama profundamente, põe novo fio 
na agulha e com mãos habilidosas recomeça o traçado.  

 
Não sabemos como ficará o traçado, mas o tear continuará 

segundo os propósitos dEle, o Tapeceiro, pois somos ideia dEle.  
 
Deixo de presente, para você, neste novo dia, um texto de Max 

Lucado:  
 

O AMOR DE DEUS...  
 
Somos ideia dele. Somos dele. Seu rosto. Seus olhos. Suas mãos. 

Seu toque.  
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Olhe bem no rosto de cada ser humano sobre a terra, e você verá 
que é semelhante a Ele. Embora alguns pareçam parentes distantes, não o são. 
Deus não tem sobrinhos, só filhos.  

 
Somos, por incrível que pareça, o corpo de Cristo. E mesmo que 

não ajamos como o Pai, não há maior verdade que esta: somos dEle. 
Inalteravelmente. Ele nos ama. Infinitamente.  

 
Nada pode separar-nos do amor de Cristo (veja Rom 8:38-39). Se 

Deus não tivesse dito essas palavras, eu seria louco, escrevendo-as. Mas já que 
Ele o disse, eu seria um louco se não as cresse. Nada pode separar-nos do amor 
de Cristo... mas como tenho dificuldade em abraçar essa verdade.  

 
Você pensa que cometeu um ato que o coloca fora de seu amor. 

Uma traição. Uma deslealdade. Uma promessa quebrada. Você acha que Ele o 
amaria mais se você não tivesse feito tal coisa? Você acha que Ele o amaria 
mais se você fizesse mais coisas? Você acha que se você fosse melhor, o amor 
de Deus seria mais profundo? Errado. Errado. Errado.  

 
O amor de Deus não é humano. O amor de Deus não é normal. O 

amor de Deus enxerga o seu pecado, mas ainda o ama. Estaria aprovando seus 
erros? Não. Você precisa se arrepender? Sim. Mas você se arrepende para o 
bem dEle ou para o seu próprio bem? Para o seu bem. O ego de Deus não 
precisa de argumentações. O amor de Deus não precisa de sustentação. 
 


