
  

 

“E rogo que, à medida que você partilha sua fé com os outros, 

ela domine também a vida deles, quando virem a abundância 

de coisas boas que há em você, proveniente de Cristo Jesus”.  

Filemom 1.6 Viva 
 

No ano de 2004 eu fiz uma cirurgia nos olhos, pois eu tinha um 

considerável grau de deficiência (miopia e astigmatismo). Eu louvo a 

Deus por aquela oportunidade, pois tenho razões para entender que 
foi um milagre do Senhor na minha vida através daquela cirurgia.  

  

Hoje, pensando sobre o versículo, logo me lembrei o quanto fui 

criterioso antes de me submeter a essa operação. Logicamente 
outros fatores também contribuíram para a decisão, mas a qualidade 

da clínica e da médica me deixou seguro. Avaliei os equipamentos, a 

localização, a recepção, enfim, fiz um levantamento de tudo que 

havia de bom naquele “pacote” e conclui que seria bom! 
  

Se você olhar para as diversas áreas da sua vida, verá que 

freqüentemente colocamos na balança os prós e os contras antes de 

tomar uma decisão, pelo menos deveria ser assim! Graças a Deus o 

Senhor hoje é o primeiro a ser considerado em “quase” todas as 
minhas decisões e espero que você também tenha essa priorização!  

  

Infelizmente tenho que admitir que às vezes ainda insisto em 

achar que consigo agir sozinho, por isso coloquei um “quase” na 
frase. Mas e você, quais são os critérios que usa para definir se algo é 

bom ou não para a sua vida? O quanto Deus é envolvido nas suas 

decisões? 

  
Se perguntássemos se o Senhor Jesus é algo bom para você, é 

bem provável que diria que sim, mas será que a sua vida tem essa 

experiência? Será que Jesus é uma realidade constante para você ou 

é simplesmente uma espécie de amuleto? Se considero Bom mesmo, 

então em vivo na Pessoa de Cristo. Percebe? 
  

O apóstolo Paulo enfatiza a importância em ser sal e luz na vida 

daqueles que nos rodeiam. Filemom, o destinatário da carta de Paulo, 

deu bom testemunho de vida e era um dos meios pelo qual Deus 
estava abençoando o povo da cidade de Colossos. Você vive em 

Cristo? E compartilha Essa nova vida? 

 

Pense Nisto 
 

A pessoa que tem uma experiência pessoal com o Senhor Jesus não 

pode se acomodar em ser um simples cristão, mas deve se 



  

transformar em um discípulo que gera discípulos. O que as pessoas 

vêem do Senhor Jesus na sua vida? Será que alguém louva o Senhor 

por você ser instrumento dEle aonde está? Não permaneça nas 

sombras, venha para a Luz de Cristo e Ele usará a sua vida para 
abençoar. 

 

Ore 

 
“Soberano e Eterno Deus quero mais de Ti! Não sei como fazer isso 

Senhor, mas sei que Teu Espírito pode me conduzir a uma vida de 

obediência. Transforma minha vida para que eu possa também 

abençoar conforme Tua vontade. Em Nome do Senhor Jesus. Amém” 
 

Fonte: Hagton 
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