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Queridos amigos, bom dia! Uma ótima quinta-feira para você e 

todos os seus. Hoje estarei compartilhando com vocês uma reflexão que 
recebi de Sérgio Alves Nepomuceno, que nos faz uma série de perguntas que 
podem nos levar a refletir sobre o verdadeiro relacionamento que estamos 
desenvolvendo com o nosso Deus. 

   
O que, de fato, tem ocupado o nosso dia-a-dia? Será que temos 

guardado fidelidade ao nosso Deus no anúncio das suas verdades? O escrito nos 
ajudará nessa resposta. Vamos a ele? Então segue:   

 

NÃO É ENGRAÇADO? ...   
 
... Como dez reais parecem substanciais quando o levamos à 

igreja e tão desprezíveis quando vamos ao shopping? 
  
... Como uma hora é tão longa quando estamos servindo a Deus, 

mas tão curta quando gastamos em nossas diversões?   
 
... Como não achamos as palavras quando oramos ao Senhor, mas 

elas estão sempre na ponta da língua para uma conversa demorada com os 
amigos?   

 
... Sentirmos tanto sono ao ler um único capítulo da Bíblia, mas 

fácil degustar 100 páginas do último livro que desponta na mídia?   
  
... Como queremos sempre as cadeiras da frente no teatro ou em 

um show, mas as últimas quando estamos em um culto a Deus?   
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... Como gastamos muitos minutos e, algumas vezes, horas nos 
programinhas de relacionamento na Internet, e muito pouco tempo devotamos 
aos da nossa família?   

 
... Precisarmos de duas ou três semanas de antecedência para 

assumirmos um compromisso na igreja, mas de poucos minutos para outros 
programas?   

 
... Como temos dificuldade para falar do Senhor, para 

evangelizar até mesmos os mais próximos, mas sempre prontos para contar 
aos outros as últimas novidades?   

 
... Como facilmente acreditamos em notícias e fatos divulgados 

nas redes sociais, mas estamos sempre prontos a questionar as verdades 
bíblicas?   

 
... Como todos almejam a salvação, desde que não a tenham de 

professar ao próximo com o seu testemunho?   
 
Não é engraçado? Engraçado ou triste?   
 
Meditemos, finalmente, em Lucas 9:26:  
 
“Porque, qualquer que de mim e das minhas palavras se 
envergonhar, dele se envergonhará o Filho do homem, quando 
vier na sua glória, e na do Pai e dos santos anjos.”   

 


