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Em obras

“Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou  
a boa obra a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo.”
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Muito se discute, quando uma cidade 
resolve lançar-se candidata a receber os 
Jogos Olimpícos, se o evento deixará um 
legado para seus moradores.

Muitas cidades que já receberam os Jo-
gos Olímpicos realmente souberam apro-
veitar o investimento e transformaram o 
evento esportivo em algo positivo para os 
habitantes.

Morando na cidade do Rio de Janeiro 
pude perceber, como parte preparativa 
aos Jogos, uma cidade completamente 
em obras. 

Muitas obras, há muito planejadas, só 
foram (ou estão sendo) concretizadas 
devido ao evento esportivo. Poderiam 
ter sido feitas antes, com certeza. Mas, se 
os Jogos Olímpicos serviram de pretexto 
para se iniciarem e concluírem tais obras, 
menos mal.

Sempre quando passo por uma obra 
pública, fico feliz, mesmo que esteja crian-
do transtornos. Obras públicas são fontes 
de corrupção, é verdade, mas pelo lado 
positivo é sinal de que o dinheiro de im-
postos está sendo usado e os moradores 
serão beneficiados.

A Bíblia afirma que Deus está fazendo 
uma obra em cada um dos seus filhos.

É bom saber disso. Estamos em obra!

Se estamos em obra, é sinal de que algo 
de bom Deus está fazendo em nós.

Embora saibamos, como diz a Bíblia, 
que esta obra só terá fim no dia de Jesus, 
isto é, na sua segunda vinda, é bom saber 
que as pessoas que estão ao nosso redor 
se beneficiarão com que o Deus está fa-
zendo em nós, tal como os moradores de 
uma cidade-sede dos Jogos Olímpicos.

Se um marido se deixa estar em obra, 
pelo Espirito Santo, sua esposa será be-
neficiada. O mesmo acontece quando 
uma esposa se deixa trabalhar por Deus. 
O marido, o próprio casamento, receberá 
este legado.

E o que dizer dos pais? Filhos de pais 
que se deixam transformar pelo Espírito 
serão os mais beneficiados. Filhos que se 
deixam estar em obra proporcionarão ale-
gria aos seus pais.

Famílias em obra exercerão uma influên-
cia junto a outras famílias e deixarão um 
legado espiritual para os descendentes.

Tenha paciência com seu cônjuge. Com 
seus pais e filhos, irmãos e demais familia-
res. Eles estão em obra e você será aben-
çoado por esta obra que está sendo feita 
por Deus na vida deles.

“Senhor, faz uma obra em minha vida para que meus familiares 
sejam beneficiados com aquilo que tu estiveres fazendo em mim”.


