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MANHÃ, 24 DE DEZEMBRO 
 

“... se fez pobre por amor de vós...” 2ª Coríntios 8:9 
 

O SENHOR JESUS era eternamente rico, glorioso e exaltado; mas 
“sendo rico, se fez pobre por amor de vós”.  

 
Assim como o rico não pode ter comunhão verdadeira com seus 

irmãos pobres, a menos que ministre de seus recursos às necessidades deles, 
também é impossível que nosso divino SENHOR (a mesma regra aplicada ao 
Cabeça e aos membros) tivesse comunhão conosco, a menos que nos 
transmitisse SUA prosperidade abundante e se tornasse pobre para que nos 
tornássemos ricos. 

 
Tivesse ELE permanecido em SEU trono de glória e tivéssemos nós 

continuado nas ruínas da queda, sem receber SUA salvação, a comunhão teria 
sido impossível de ambos os lados. 

 
Nossa posição na queda, isolados da aliança da graça, tornava 

impossível que homens caídos se comunicassem com DEUS, pois era impossível 
que Belial estivesse de acordo com CRISTO. 

 
Portanto, para que a comunhão pudesse ser alcançada, era 

necessário que o parente rico conferisse SUA condição a SEUS parentes pobres, 
para que a justiça do SALVADOR desse a SEUS irmãos pecadores SUA própria 
perfeição, e para que nós, pobres e culpados, recebêssemos de SUA completa 
graça por graça. 

 
E para que em dar e em receber, ELE descenda das alturas e os 

outros ascendam das profundezas, e sejam, então, capazes de abraçar-se em 
comunhão verdadeira e sincera. 

 
A pobreza deve ser enriquecida por ELE, em quem estão tesouros 

infinitos, antes que ela se aventure a comungar; e a culpa deve se perder na 
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justiça imputada e transmitida, antes que a alma possa caminhar em comunhão 
com a pureza.  

 
JESUS deve vestir SEU povo com SUAS vestes ou não poderá admiti-

los em SEU palácio de glória e deve lavá-los em SEU sangue ou ficarão 
corrompidos demais para envolver-se em comunhão com ELE. 

 
Ó cristão! Isso é amor! Por amor a você o SENHOR JESUS “se fez 

pobre”, para que pudesse exaltá-lo à comunhão com ELE. 
 

 
 

Fonte: “DIA A DIA COM SPURGEON”, ed. Pão Diário. 


