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Desafio da semana: Compartilhar, na célula, a alegria de ter Jesus
S

A ALEGRIA E A BÍBLIA : A alegria do salmista na comunidade
...Ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre.

ONDE ESTAMOS
Existem várias definições para a palavra “bênção”. Uma delas, segundo o dicionário Aulete, é "favor
divino". Outra, que encontramos nesse mesmo dicionário, é "graça divina". As definições, que
traduzem o significado de bênção, miram num alvo que gera em nós, sem dúvidas, uma expectativa
de alegria. Quer sejamos religiosos ou não, "amigos" do evangelho ou não, imitadores de Cristo ou
não, a possibilidade da bênção certamente nos atrai e é algo que desejamos.
ALEGRIA DA BÊNÇÃO: COMUNHÃO E DESAFIOS
O autor de Salmos 133 nos ensina que é bom e agradável quando convivemos em união pois, como
consequência, nos posicionamos no lugar onde receberemos a graça divina da vida para sempre.
Mas para chegarmos neste lugar de comunhão passaremos, ao menos, por três desafios:
1. Entrar na comunhão. Participar de nossos cultos de celebração aos domingos ou mesmo
estar semanalmente em nossa célula nem sempre é algo fácil. Há uma barreira a ser vencida,
um inimigo quer nos impedir (João 10.10) de conhecer o que é bom e agradável (Romanos
12.2) através bênção da união.
2. Permanecer na comunhão. É dar um passo à frente aprendendo a se alegrar e chorar juntos
(Romanos 12.15). Manter a conexão e não se afastar é também um grande desafio. Suportar,
no sentido de ajudar e ser ajudado, uns aos outros. Estabelecer pontes em nossos
relacionamentos que nos sustentarão no local da bênção.
3. Ser agente da comunhão. O que é bom deve ser compartilhado. Faz parte da alegria da
comunhão multiplicar as oportunidades e locais de acesso à bênção "da vida para sempre".
Jesus ensina que serão bem-aventurados, felizes, os pacificadores (aqueles que derrubam
barreiras e constroem pontes) pois serão chamados filhos de Deus (Mateus 5.9).
CONCLUSÃO
É importante ressaltar que a bênção vem de Deus por graça e não temos mérito próprio, mas de
graça a recebemos. Precisamos somente abrir nosso coração, caminhar e nos posicionar no local da
bênção. Paulo, quando escreve sua carta aos Romanos aponta o Caminho. Ele teve sua experiência
pessoal com Jesus e ensina: "Se você disser com a sua boca: “Jesus é Senhor” e no seu coração
crer que Deus ressuscitou Jesus, você será salvo. Porque nós cremos com o coração e somos
aceitos por Deus; falamos com a boca e assim somos salvos" (Romanos 10:9-10 NTLH). Que
alegria, numa comunhão como esta poder dizer "eu creio em Jesus" e receber a bênção da vida
para sempre com ELE. Vamos dar este passo? Faça hoje esta afirmação ou aproveite a
oportunidade para, em comunhão com amigos, reafirmar a alegria de ter Jesus em sua vida. Que
Deus nos abençoe nesta decisão e nos faça multiplicadores desta alegria.

