Semana: 20/11

a 27/11 •

Desafio da semana: Medite em uma obra de Deus em sua vida
S

A ALEGRIA E A BÍBLIA : A alegria de Deus

E abençoou Deus o dia sétimo, e o santificou; porque nele descansou de toda a sua obra que Deus fizera e
criara.
(Gênesis 2:3)

ALEGRIA: CARACTERÍSTICA DE DEUS
Quando lemos o Antigo Testamento com cuidado, principalmente os primeiros capítulos de
Gênesis, percebemos que, ao contrário do que muitas pessoas dizem, estamos diante de um Deus
que é alegre e festeja a sua criação. É constante o seu elogio à sua obra e é comum nos primeiros
versos lermos que Deus achou tudo o que fez “muito bom”. Dentre outras características, a
alegria é uma marca incrível do Criador e o prazer naquilo que Ele fez deve ser motivo de nossa
reflexão.
O DESCANSO DE DEUS
O texto bíblico do estudo afirma que no sétimo dia Deus descansou. Como pode o Criador
descansar? Isso é possível? É importante dizer que o Senhor não se cansa como o homem. No
entanto, no Pentateuco, é comum expressar um ato ou palavra de Deus por meio de um termo
humano. Moisés fez isso porque não existia uma palavra que traduzisse o seu ato, o que
demonstra a limitação da nossa linguagem. Por isso o significado de descanso também remete à
contemplação. É como um artista que se encanta com sua arte e deseja mostrá-la a todos ou
como um líder de célula quando vai dormir lembrando, alegre, da última reunião e já sonha com
outra multiplicação. Tudo isso é contemplação e descanso.
O VERDADEIRO DESCANSO
Existem muitas formas de descanso. No sábado Deus “descansou” e contemplou. Viu o que criou
e “parou” admirado para se alegrar. O descanso físico deve ser levado a sério, mas não pode ser
um fim em si mesmo. Somente isso não é saudável, pois também gera uma sensação de vazio. O
descanso alegre acontece quando paramos também para admirar a obra de Deus em nós e o que
realizamos como seus cooperadores. Isso ocorre, principalmente, quando experimentamos o
prazer de ver alguém ser formado à imagem de Jesus, principal propósito de Deus para o ser
humano (Rm 8.29). Por isso, um dos motivos de prosseguirmos com nossos trabalhos nas células
é experimentar a contemplação da obra do Criador, que é a verdadeira razão de nossa alegria.

