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Bom dia, meus queridos amigos. Uma ótima sexta-feira para cada 

um de vocês e especialmente todos os seus entes queridos. Compartilho, 
hoje, mais um escrito de nosso filho Davi para nossa meditação.  

  

TRANSBORDA  

Davi De La Fuente Cezar  
  
O homem é um ser incapaz. Incapaz de salvar a si mesmo, de se 

arrepender dos seus erros e até de entender o propósito da própria existência. 
Todavia, através do sacrifício de Cristo, uma ponte se materializa: passamos a 
ter livre acesso ao Pai e o Espírito Santo trabalha em nosso coração. Dessa 
forma, nossos pecados são perdoados, consequência de um verdadeiro 
arrependimento que nos é gerado pelo agir do Espírito. Assim, Ele nos guia a 
fazer aquilo que é da vontade do Pai para nós (Romanos 8: 10-11). Entretanto, 
tais premissas são constantemente negadas pelo humanismo dos nossos 
tempos, que idolatra a figura do homem como dono de seu próprio destino. 
Assim, a IPBE, como uma igreja que deseja anunciar e defender o Evangelho, 
entendemos a importância de entender o quanto precisamos de um renovo 
espiritual, transformação essa que só pode ser feita através dessas boas 
novas!  

  
Para fomentar este assunto, Salmos 126 foi o texto sabiamente 

escolhido. Neste cântico, em seus três primeiros versículos, o nome de Deus é 
glorificado, pois Ele havia liberto Israel de seu cárcere. Aqueles homens e 
mulheres entendiam que eles precisavam da misericórdia divina para a sua 
libertação e durante a sua peregrinação de volta a Sião. Eles necessitavam de 
uma mudança espiritual em seus corações! E isso não foge de nosso cotidiano: 
nosso maior anseio é que, cada um de nós, sejamos alcançados e restaurados 
pelo poder do Espírito, conhecendo, em nossos corações, o amor de Cristo 
(Efésios 3:3-16-19). Você pode até se perguntar: qual a nossa melhor 
ferramenta para isso? A Bíblia, de modo enfático, afirma: o Evangelho, puro e 
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simples, é a resposta! Só ele é capaz de “iluminar a nossa visão” e livrar os 
cristãos nominais de seu comodismo para viver o “ide” de Cristo, pois aquele 
que é cheio do Seu amor, não o guarda para si, mas transborda (1 
Tessaloniceses 3:12-13)! Obviamente, nunca nos esqueçamos: a obra é dEle, e 
somente dEle. Afinal, a fé não vem de nós, mas é dom de Deus! (Efésios 2:8; 
Gálatas 5:5)  

  
Conclusivamente, somos felizes em saber que, de fato, como 

consequência de um Evangelho pregado em sua essência, muitos tem 
levantado de seus assentos para viver o propósito que Deus nos concede antes 
mesmo de surgirmos: adorar ao Seu nome, em espírito e em verdade! Pois, 
“Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele 
que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, 
trazendo os seus feixes” (Salmos 126: 5-6). Dessa forma, que possamos, assim 
como Israel, ter o desejo, como Igreja, de ser centrada no Evangelho e de 
viver um avivamento genuíno. Como Noiva de Cristo, seremos pequenos para 
sermos grandes e pregaremos a sua justiça e a sua misericórdia por todo o 
mundo. “Pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas 
também de sofrer por ele” (Filipenses 1:29). 
 


