Base de Oração

A BONDADE DO
BOM PASTOR
Semana 07

“Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha
vida; e habitarei na Casa do SENHOR para todo o sempre” (Sl 23.6)
Uma das verdades mais preciosas das Escrituras é bondade de Deus: “Rendei graças ao SENHOR, porque
ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre” (Sl 118.1). Mesmo num mundo tão cheio de maldade, Deus deseja estender sua bondade àqueles que se achegam a Ele com um coração sincero. O fato de
existir tantos infortúnios na terra se dá por conta dos próprios caminhos que o homem decidiu trilhar, longe
do Criador e independente dEle. Mas a iniqüidade do homem não anula a bondade de Deus que espera que
todos se arrependam e sejam salvos (1Tm 2.4).
A verdade demonstrada nesse verso nos ensina que:
•
Apesar das dificuldades que enfrentamos e até mesmo das injustiças ao nosso redor, podemos experimentar a bondade do Pai se O buscarmos com um coração sincero: “Oh! Provai e vede que o SENHOR
é bom; bem-aventurado o homem que nele se refugia” (Sl 34.8).
•
Deus quer demonstrar Sua bondade em nossa família, restaurando nossos relacionamentos e trazendo paz para as nossas casas.
•
Devemos ser igualmente bondosos para com nossos cônjuges, pais e filhos: “Antes, sede uns para
com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus, em Cristo, vos
perdoou” (Ef 4.32)
•
Existe uma colheita certa. Quando semeamos bondade, certamente a colheremos também (Gl 6.7; Lc
6.37).
Não desista de fazer o bem!
“E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos” (Gl 6.9).
Nunca esqueça que a bondade sempre é recompensada e que um coração bondoso alcançará a bênção de
Deus (At 10.1-4).
A bênção da vida eterna
“… e habitarei na Casa do SENHOR para todo o sempre”. Que bênção pode ser maior do que habitar para
sempre com Deus?! Jesus mesmo afirmou: “Que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a
sua alma?” (Mc 8.36). Um dia essa vida terminará e então poderemos cruzar os portões celestiais ao encontro do nosso Bom Pastor que nos receberá dizendo: “Vinde, benditos de meu Pai! Entrai na posse do reino
que vos está preparado desde a fundação do mundo” (Mt 25.34).
Tomando a decisão de entrar pela porta
“Jesus, pois, lhes afirmou de novo: Em verdade, em verdade vos digo: eu sou a porta das ovelhas. Eu sou
a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo; entrará, e sairá, e achará pastagem” (Jo 10.7,9). Pelo novo
nascimento podemos nos tornar cidadãos do céu e desfrutar das riquezas inesgotáveis do reino de Deus (Jo
3.3). Mas devemos ouvir a voz do Bom Pastor chamando-nos e lançar-nos em Seus braços eternos: “As
minhas ovelhas ouvem a minha voz; eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna; jamais
perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão” (Jo 10 27,28). Você aceita esse chamado?
Referências bíblicas Complementares:
Salmos 34:8: “Oh! Provai e vede que o SENHOR é bom; bem-aventurado o homem que nele se refugia”.

