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Celebrando a Diversidade 
 

 
Pensamento  

 
As diferenças individuais devem ser vistas como uma ocasião para celebração, não conquista. 

(Gary W. Moon, Aprendizado com Jesus: Aprendendo a viver como o Mestre) 
 

Deus é o criador de tudo e de todas as criaturas do mundo. Ele teve o prazer de criar diferenças 
entre os seres humanos e outros seres. Por exemplo, uma mão é constituída  de  dedos 
diferentes. Nenhum deles é idêntico.  Embora existam diferenças notáveis entre eles, as suas 
funções são as mesmas. Nosso Deus é um criador versátil. Ele se alegra com a diversidade de 
nossas formas únicas, cores e complexidades. Como seres humanos, temos o privilégio de fazer 
parte de um mundo diverso. Ele fez o homem segundo a Sua própria imagem, com um toque 
de exclusividade. 
 
 
 

 
Versículos bíblicos recomendados: 
João 4:1-26 
 
Reflexão 
 
Independente da satisfação que Deus teve em criar a humanidade para ser diferente, ao longo 
da história a humanidade tem se posto contra a Sua obra. A diversidade tem se tornado um 
tópico hostil àqueles que se opõem à celebração da nossa singularidade. Aliás, a Bíblia retrata 
um encontro entre Jesus e a mulher samaritana – um momento significante entre um judeu e 
uma mulher de uma raça desprezada. É interessante notar que Jesus foi Aquele que estreitou o 
laço entre Ele e a mulher, deliberadamente ignorando suas diferenças. No entanto, foi a mulher 
que salientou suas diferenças culturais e perguntou "Como o senhor, sendo judeu, pede a mim, 
uma samaritana, água para beber?"  
 
É fácil entender sua surpresa e confusão. Por muitos anos, os samaritanos haviam sido 
desprezados e rejeitados porque eram cultural e etnicamente diferentes. Que exemplo 
significativo aprendemos de Jesus! Ele ouviu, construiu uma ponte entre ambas as raças e a 
aceitou por quem ela era. Como resultado desse encontro maravilhoso, a vida dessa mulher – 
um vilarejo inteiro – foi transformada. Foi Ele quem fez essa conexão, independente do fato de 
que eram culturalmente diferentes. Que belo exemplo Jesus tem demonstrado a nós.  

 



 
Escritura – Efésios 4:1-6 

 
“Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que 
receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos 
outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da 
paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram 
chamados é uma só; há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, 
que é sobre todos, por meio de todos e em todos.” 
 
ORAÇÃO PESSOAL 
Querido Deus,  sou grato por  ser um dos fios que é ligado a outro fio na tapeçaria da 
diversidade.  Sou único(a) e diferente dos meus irmãos e irmãs do resto do mundo. E ao mesmo 
tempo Tu tens nos unido para criar a linda tapeçaria da vida. Cada fio precisa do outro para 
criar uma linda estampa de cor e forma. Obrigado(a) por nos costurar e nos unir, independente 
das nossas diferenças e singularidades. Amém.  
 
ORAÇÃO COLETIVA 
Deus nos tem criado para sermos diferentes e incrivelmente únicos, para sermos parte da Sua 
obra e criação tão diversificada. É a nossa oração coletiva que aceitemos todo mundo da forma 
como são.  Senhor, ajuda-nos a vermos as coisas boas no outro. Deus, nos ajuda a celebrarmos 
nossa diversidade e diferenças em amor e vermos coisas boas em cada indivíduo, ao invés das 
pequenas fraquezas. Amém.     
 
ORAÇÃO 
Oramos pelos nossos irmãos e irmãs ao redor do mundo, que possam ter um senso de 
singularidade, reconhecendo o fato de que fomos criados de forma diferente, mas com beleza 
própria. Que possamos regozijar pela forma que somos e quão preciosos somos para Deus. Ele 
é o supremo criador e nós somos a marca de Seu amor e graça. Amém.  


