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Engagamento sustentável sem limite! Uma mudança duradoura 

Este mês chegamos a um clímax na nossa caminhada sem limites. Durante um ano, temos focado 

no amor sem limites de Deus e na misericórdia, esperança, fé, liberdade, coragem, 

disponibilidade,  libertação e graça que são encontradas nEle. Seu amor é comparado a ondas 

poderosas que são incessantes e sempre disponíveis para nós. Eles rolam sobre nós, trazendo 

limpeza, cura, amor, misericórdia, esperança, fé, coragem, liberdade e libertação. 

Uma vida que realmente experimenta o amor sem limites que Deus oferece é uma vida cheia - 

uma vida profundamente afetado pela ação do Espírito Santo. É um trabalho que é duradouro.  

Qual é a nossa resposta a este grande Deus e o seu amor? Podemos ser gratos e dar muito louvor. 

Como o Fundador escreveu: 

Agora, aleluia, com Deus viverei!  

Meus dias ao santo serviço darei,  

Pois é sem limite o sangue remidor  

Que emana de Cristo Jesus, o Salvador (v.7) 

Há tanta coisa para sermos gratos a Deus e para o qual devemos louvá-Lo. Mas há mais para nós. 

Gratidão e louvor sozinhos não garantem uma vida plena em Deus. Nem é o reconhecimento de 

Deus somente o suficiente para uma vida plena em Deus. Nós precisamos receber o amor de 

Deus e a salvação que vem com esse amor. Isso envolve ser intencional sobre experimentar o 

poder das ondas . É como quando vamos para o litoral - podemos optar por caminhar na areia ou 

entrar nas ondas. 

Mergulho nas águas e salvo estou! (v 6). 

Deus nos chama a caminhar com Ele, a render-se a Ele e se envolver com tudo o que Ele oferece. 

Como podemos fazer isso? Vemos uma dica na chamada para nós como cristãos a perseverar, 

manter-nos no amor de Deus (Judas 1:21). É como deixar as ondas rolar em cima de nós de novo 

e de novo. João 15:10 fala sobre permanecer no amor de Deus – ao ouvirmos a sua palavra, 

obedecer e deliciar-se com Ele, permanecemos no Seu amor. 

Estamos arraigados e fundados em amor, podemos ter poder, juntamente com todos os santos do 

povo do Senhor para compreender a largura e o comprimento, a altura, e a profundidade e o 

amor de Cristo (Efésios 3:17-19). Conheceremos esse amor que ultrapassa todo entendimento e 

estaremos cheios de toda a plenitude de Deus. 

Para considerar em oração: 



 Existem áreas em sua vida que impedem você de residir no amor de Deus? Existem áreas 

onde a sua caminhada com Deus é como um passeio à beira-mar - você quer andar na 

areia, mas você sente a necessidade de entrar na água e deixar as ondas rolar em cima de 

você? Peça a Deus para ajudá-lo a se entregar totalmente ao Seu amor e se envolver com 

Ele. 

 

 De que forma Deus trouxe limpeza, cura , amor, misericórdia , esperança, fé, coragem e 

liberdade para sua vida? Como você louva e agradece a Deus por esses milagres? 

 


