
  

 

“Não sejam egoístas; não vivam para causar boa impressão 

aos outros. Sejam humildes, pensando dos outros como sendo 
melhores do que vocês mesmos” 

Filipenses 2.3 Viva 
  

Devo admitir que em um mundo como o de hoje essa 
orientação soa como loucura, você concorda? Quando penso sobre o 

assunto logo me lembro da vida de Jesus! Sei que alguns não 
entendem, outros simplesmente não acreditam, mas seguramente há 

aqueles que reconhecem que Ele deixou marcas na humanidade. 
Acredito que no mínimo você concorda que se trata de alguém 

intrigante!  
  

Jesus foi um Homem humilde, que nunca se preocupou com os 
interesses próprios, mas que sempre teve compaixão pela 

humanidade. Desde o início, fez questão de agir de acordo com tudo 

aquilo que pregava. No final, seguiu em silêncio, passou por várias 
torturas até chegar a cruz, uma morte terrível, mas Ele foi até o fim 

pois aquele seria o preço pela “nossa” liberdade.  
  

Jesus a caminho da morte, já sem forças, ainda pediu a Deus 
que tivesse misericórdia daqueles que o condenava. Percebe? 

Intercedeu pelos seus opressores. O Homem, chamado Jesus, 
considerou aquele povo mais do que a Si próprio. Esse Jesus 

considerou você!  
  

Esse é o Amor que me constrange a seguir em uma vida 
diferente da que Ele viveu. O poder de Deus revelado no Amor move 

homens e mulheres a seguir Seu exemplo, mesmo que lhes custe a 
vida! Ele fez o que fez, para que “todo aquele que nEle crer não 

pereça, mas tenha a vida eterna”. Quando você pensar assim então 

será movido pelo amor, o amor que redime, que cura, que liberta, 
que anima, que alegra. Não existe presença de Deus no egoísmo. 

 
Pense Nisto 

 
Saiba que é o amor de Deus que te dá condições para romper a 

barreira do egoísmo e pensar mais no seu próximo. Esse amor te 
permitirá ter experiências com Aquele que morreu, mas que ao 

terceiro dia ressuscitou e hoje vive, e vive eternamente! Pense em 
Jesus, O amor revelado de Deus! 

 
Ore 

 
“Soberano Deus, Te louvo por Teu infinito Amor. Agradeço porque 

não poupou o próprio Filho em meu favor. Sinto-me envergonhado 



  

porque o Senhor providenciou saída sem levar em conta o desprezo 

de muitos corações, inclusive o meu. Perdoe-me Pai. Receba a minha 

adoração. Por Jesus. Amém” 
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