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Caríssimos amigos, um bom dia! No dia 02 de julho, do ano em 

curso, fará aniversário um amigo meu de infância (Álvaro Ximenes), a perfeita 

concretização da segunda parte de Provérbios 18:24, pois “há um amigo mais 

chegado do que um irmão”. Embora nem sempre estejamos nos vendo, como 

durante a infância e adolescência (estudávamos e brincávamos juntos 

diariamente), mora cotidianamente no meu coração. 

Hoje, buscando meus livros, achei um de significado especial. A 

dedicatória cita 1ª Coríntios 15:58 (“Portanto, meus amados irmãos, sede 

firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o 

vosso trabalho não é vão no Senhor”) e foi escrita, de próprio punho, pela 

genitora de Alvinho (Agláia de Amorim Garcia Ximenes), em 07 de outubro de 

2004, dia do meu aniversário. Dona Agláia, era como a chamávamos, não está 

mais conosco, mas nos braços do sempiterno Senhor. Ela sempre esteve conosco 

nos bons e maus momentos. No primeiro, participando da nossa alegria; no 

segundo sempre com uma Palavra do Senhor, nos dando FORÇAS para enfrentá-

los. 
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E por falar em dar força, compartilho um escrito de Max Lucado, 

intitulado “A fonte da minha força”: 

 

A FONTE DA MINHA FORÇA 
 

Durante os primeiros dias da Guerra Civil, um soldado da União foi 

preso como desertor. Incapaz de prova sua inocência o rapaz recebeu sentença 

de morte por deserção. Seu apelo chegou à mesa de Abrão Lincoln. O presidente 

teve misericórdia do soldado e assinou o seu perdão. O soldado voltou ao 

serviço, lutou durante toda a guerra e foi morto na última batalha. Em seu bolso 

encontraram a carta assinada pelo presidente. 

Junto ao coração do soldado estavam as palavras do seu líder, 

concedendo o perdão. Ele encontrou coragem na graça. Imagino quantos 

milhares de outros descobriram coragem na cruz do Rei Celestial. 

Se você precisar de um pouco de coragem [e quem não estaria nos 

dias de hoje], vou mostrar-lhe uma fonte de força para sua jornada. Guarde 

essas palavras junto ao coração e confie em que, por causa da graça: 

Você não está sob condenação (Romanos 8:1); você está livre da 

lei (Romanos 7:6); você está perto de Deus (Efésios 2:13)... você foi justificado 

(Romanos 5:1); você é perfeito (Hebreus 10:14); você foi adotado (Romanos 

8:15); você tem acesso a Deus a qualquer momento (Efésios 2:18); você nunca 

será abandonado (Hebreus 13:5); você tem uma herança eterna (1ª Pedro 1:4); 

você participa da vida de Cristo (Colossenses 3:4). 

E sabe que no coração de Deus você é: 

Membro do seu corpo (1ª Coríntios 12:13); ramo da videira (João 

15:5); pedra do edifício (Efésios 2:19-22); noiva para o noivo (Efésios 2:25-27); 

santo da nova geração (1ª Pedro 2:9); habitação do Espírito (1ª Coríntios 6:19). 

Você possui (preste bem atenção!) TODA bênção espiritual 

possível: “[Deus] nos tem abençoado com TODA sorte de bênção espiritual nas 

regiões celestiais em Cristo” (Efésios 1:3). Este é o presente oferecido ao mais 

ínfimo pecador nesta terra. Quem poderia fazer tal oferta senão Deus? “Porque 

todos temos recebido da sua plenitude, e graça sobre graça” (João 1:16). 

TUDO VEM DELE, 

TUDO VEM POR MEIO DELE, 

TUDO TERMINA NELE. 

GLÓRIA PARA SEMPRE! LOUVOR PARA SEMPRE! SIM. SIM. SIM. 

(Romanos 11:33-36). 
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Que sigamos, em mais este dia, com a fonte de TODA A FORÇA. 

 


