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Oceano divino, detenho o olhar  

Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a 

necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. 30 Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual 

vocês foram selados para o dia da redenção. 31 Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem 

como de toda maldade. 32 Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim 

como Deus os perdoou em Cristo. 

Efésios 4:29-32 

Nós, como cristãos, somos ilimitados através do amor de Cristo! Mas, como seres humanos, somos limitados pelas 
nossas necessidades e forma egoísta de ser. Quantas vezes já dissemos algo sobre o nosso irmão ou irmã da igreja 
que foi prejudicial? Quando as coisas não acontecem como queremos, tornamo-nos amargos ou somos abençoados? 
O Senhor nos deu a maior oportunidade e missão de amar aqueles que nos rodeiam como Ele nos amou. Ele não nos 
segura, mas nos envia para o mundo!  

Qual é a nossa missão como Igreja, a noiva de Cristo? Um provérbio comum diz que "as ações falam mais alto que 
palavras", no entanto, em adição a isso, 1 Coríntios 13:3 diz: "Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo e 
entregue o meu corpo para ser queimado[a], se não tiver amor, nada disso me valerá." Onde o nosso amor está 
sendo demonstrado? Como é que o nosso amor está sendo demonstrado? O Senhor nos oferece em Sua Palavra 
muitos exemplos de grandes ações realizadas com grande amor. Jesus salva e envia. Somos todos grandes exemplos 
de Seu amor sem limites. Somos grandes exemplos de Sua infinita misericórdia. 

Cremos que as Escrituras do Velho e do Novo Testamento foram dadas por inspiração de Deus, e que somente elas 
constituem a regra divina da fé e prática cristãs. – 1ª Doutrina salvacionista. 

 “A Bíblia demonstra o desejo de Deus de se relacionar com a humanidade. Isso é demonstrado, no Antigo 
Testamento, no estabelecimento, manutenção e cumprimento dos pactos e, no Novo Testamento, através da 
encarnação de Jesus Cristo. Deus é ativo nas vidas das pessoas, convidando-as a se relacionarem com Ele. Deus é 
sempre-presente e de quem não se pode fugir, bem como é Aquele que fala claramente em momentos decisivos ou 
críticos de nossas vidas, seja diretamente ou através de outras pessoas” – Manual de Doutrina do Exército de 
Salvação, p. 10. 

 

Deus nos convida a um relacionamento com Ele. Ele estende Sua misericórdia, Seu amor e Seus braços para nós; e 

nós, então, estendemos os nossos para nossos irmãos e irmãs que nos rodeiam. Tire um tempo para examinar seu 

relacionamento com Cristo. Você está mantendo a sua parte do trato? Como são seus relacionamentos com as 

pessoas à sua volta (não apenas aquelas em seu entorno próximo)? Você já estendeu a mão para as pessoas em sua 

comunidade? Que grandes ações você pode fazer com mais amor hoje? Não há limites!  

Oração 1 - Senhor, agradecemos-Te pela vida. Agradecemos por soprar vida nova em nós.  Oramos por um 

reavivamento em nossa vida espiritual. Que busquemos um relacionamento conTigo. Que possamos fortalecer 

nosso relacionamento conTigo. Nossas vidas podem ser consumidas pelas coisas do mundo, mas ajuda-nos a manter  

nosso foco em Ti e em Tua vontade para nós. Amém.  

Oração 2 - Senhor, agradecemos-Te por nossos irmãos e irmãs. Trazemo-los diante de Ti bem como nosso 

relacionamento com eles. Ajuda-nos a estender a nossa mão aos nossos semelhantes. Ajuda-nos a levar Tua Palavra, 

Teu amor e Tua misericórdia àqueles que precisam dela. Queremos viver uma vida sem limites através de Ti. Amém. 


