
  

 

“Melhor é que padeçais fazendo o bem (se a vontade Deus 

assim o quer), do que fazendo o mal”.  

I Pedro 3.17 Thompson (Contemporânea) 
  

VALE A PENA? 

I Carta De Pedro 

  

Existe hoje um grande preconceito para com aqueles que já 
cumpriram pena na prisão. Até mesmo os filme retratam essa 

situação. O cara sai da prisão e não consegue se reintegrar. Alguns 
insistem na busca de uma chance, outros desistem e voltam a vida 

de crimes por julgar ser mais fácil. Retorno injustificável, mas uma 
realidade! 

  

Em certo filme, um rapaz ex-presidiário, tentava se reintegrar. 
Acompanhado e incentivado pela esposa, tentava ganhar a vida 

trabalhando em uma cozinha de restaurante. O encarregado o 
humilhava, e pela condicional, ele não podia ter qualquer indício de 

mau comportamento. Ali ele enfrentava as dificuldades de querer 
“fazer a coisa certa”. Diante daquele “preconceito” não demorou 

muito para que uma má proposta o seduzisse. Um assaltante de 
bancos o convidou para ser motorista em um assalto e o rapaz não 

conseguiu rejeitar a oferta e voltou para a vida do crime novamente. 
Percebe? O preconceito o ajudou a optar pela retorno ao crime. 

  
Constantemente eu e você visualizamos situações assim e não 

percebemos que isso tem muito a ver com nossas vidas. Estávamos 
nas trevas, a solidão tomava conta do nosso ser. Eramos prisioneiros 

condenados pelo pecado. Totalmente sem razão para viver, apesar de 

estar rodeado de prováveis ilusões. 
  

Quando tudo parecia sem saída, do nada, nos foi revelado o 
Senhor da Glória, Aquele que venceu a morte e que agora nos 

oferecia a vida eterna com Deus. Ele é a Chave da liberdade 
verdadeira e completa. E detalhe, essa Oportunidade é de graça! Mas 

porquê? Por que Ele nos amou primeiro.  
  

Assim como aquela esposa que amava o marido, o Senhor 
Jesus nos motiva e fortalece a andar segundo o coração do Pai. O 

mundo certamente nos pressiona a voltar para seus braços, os laços 
da morte, uma vida de pecado. E o problema é que muitas vezes 

fazemos como aquele homem. Achamos que não vamos agüentar o 
“caminho estreito e apertado” e voltamos para o caminho da morte. 

Aquele homem do filme, em uma fuga de um assalto, foi morto e 

suas chances se acabaram ali!  
  



  

Conclusão: Amado, as circunstâncias têm um peso 

considerável, mas não a tenha como parâmetro. Fique firme! O 

Senhor Jesus prometeu não desamparar os que O amam. Creia, 
mesmo diante da tribulação e você será testemunha do poder de 

Deus. “Melhor é padecer fazendo o bem...”. Pense nisto. 
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