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Reflexão – buscando a verdade, justice e retidão  
 
“Se a causa fundamental da pobreza é derivado do impacto do pecado, então lidar com o 
pecado deve fazer parte do processo de mudança cristã. Ao lidarmos com a natureza individual 
do pecado, devemos também abordar as suas consequencias expressadas em relacionamentos 
que são baseados numa teia de mentiras e que contribuem para desapoderar os pobres e a 
dominação dos que não são pobres. Isso significa que um processo cristão de mudança deve 
estar centrado na verdade e na promoção da justiça e da retidão”.  
 
“A verdade deve ser descoberta na maneira em que os pobres contribuem com a sua própria 
pobreza e a verdade deve ser descoberta acerca de como a pobreza é criada pelos que não são 
pobres, visões de mundo inadequados e o engano que vem dos poderes e principados. É 
apenas em arrependendo-se, em face da verdade de Deus, que relacionamentos podem ser 
restaurados para que a vida, justiça e paz podem ser restauradas”.  – Walking with the Poor: 
Principles and Practices of Transformational Development, Bryant L. Myers. (Caminhando com 
os pobres: Princípios e práticas de desenvolvimento transformacional) 
  
 

 

“Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: ‘Se vocês permanecerem firmes na 
minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. E conhecerão a verdade, e a 
verdade os libertará’”. João 8:31-32 
 

 
 
Reflexão 
 
Vivemos num mundo onde as pessoas estão buscando por respostas para as suas vidas, quando 
na realidade, temos essas respostas escritas de forma tão clara no guia chamado a Bíblia. Ela 
nos mostra a verdade que precisamos saber, como tratar outros e como viver uma vida correta, 
mas as pessoas ainda procuram respostas em outros lugares. Podemos perguntar a nós 
mesmos se realmente cremos no que a Bíblia ensina. Caso sim, por que não segui-la e confiar 
que ela nos dá as respostas que estamos buscando na nossa vida? Há um coro que diz:  
 

Eu creio na palavra de Deus, 
Eu creio na palavra de Deus, 
Toda promessa é verdadeira, eu creio, você crê?  
Eu creio na palavra de Deus. 
 

 



Oração 
 
Senhor, nós agradecemos por este dia e a oportunidade de honrar, louvar e glorificar o Seu 
nome. Obrigada por ser um Deus de sabedoria que sabe exatamente o que precisamos. Somos 
gratos porque o Senhor olha para cada um de nós e nos vê como iguais na Sua criação e nos 
ama e nos entende. Obrigada pela sua mão gentil que nos acompanha – mesmo quando 
escolhemos ser desobedientes, o Senhor ainda nos ama e cuida de nós. Nos ajuda a tratar os 
outros como o Senhor nos trata e sermos carinhosos e compreensivos.  Nos ajuda a viver uma 
vida que é centrada no Senhor, cujas ações transbordem àqueles à nossa volta. Equipa-nos hoje 
para que possamos ser usados para a Sua honra e glória. Amém.   


