
 

Dia 28 
A alegria voltou 
 

“O que est v mo t sentoui era r o -se e co a falar. E Jesus o entregou meçou 
à sua mãe.” Lucas 7.15  

 
A ueleq  era, sem dúvida alguma, o dia mais triste na vida daquela mãe. Mas aquela 

caminhada rumo ao ce t não seria, ainda, a mais trmi ério iste: a volta do cem é sempre itério 
pior. inda tinha o corpo do filho, mas na volta o vazio seria mais devastador.Na ida, a mãe a  

Contudo, veja o q aco Jesus interveio e transformou toda a situação. O menino ue nteceu: 
foi res d vo para sua mãe, que otituí o vi  levou para casa al  Aquela caminhada de volta são e s vo.
do cemitério à casa, r r e de sua vida, tornou que deve ia ser a mais t ist  -se a s i s a mai  fel z, poi  el se 
encont esus e toda a alegria voltou!rou com J  

Mas s  que há uma sequência na ação de Jesus: Ele ob erve vê uma mãe ch a se or ndo, 
importa com ela, se compadece daquela  se aproxima, toca no “problema” e fala ao situação,
men no, i trazendo-o de volta à vida. Então, i e sentou e começou a falar!  o men no s  

Como igreja de Jesus, devemos imitá-lo sempre. Há  quemuitos  sofrem com l em fi hos 
situações tão tristes, em tantos sentidos. Não podemos ser indiferentes i nto, à dor e ao sofr me
às lágrimas de pais e mães por seus fil os.  não apenas olhar, mas ver com os olhos h Precisamos
de Jesus, que se importa, se compadece, se aproxima, palavras de vida.toca e fala  

Quando Jesus intervém, ainda hoje, por meio de sua seu povo missionário, Ele traz igreja, 
vida a tantas pessoas, abençoa tantas famílias, ma tantas histórias. Ele devolve a transfor
alegria, er e o a esp ança sentido da vi a.   ias que eram só tristeza se tornam os mais d E aqueles d
felizes de nossas vi as nça de Jesus. Creia nisso!d , na prese  

 
Vam ara que Deus nos dê e a nossos filhos sempre alegria, esperança e os orar p

se tid  n o de vida. 
 

  
  

 
 
 
 
A uele q era um dia triste para a viúva da cidade de Naim, mas Jesus o r mou em t ansfor

um dia alegre. Com seu filho de volta, ela poderia fazer a novament não se sentiria mais pl nos e; 
sozinha e em e a. Imagi qu  as l aque mãe pôde fazer com seu filhos esp ranç ne antas cois egais la , 
ao voltar para casa. 

Você já observou a sua mamãe na cozinha? Já viu como  coisas que parecem algumas
não ser gostosas acabam d boas, quando combinadas com outras? O limão, por fican o 
ex mp é ze o. as s fo come lo, a d  M  e r binado com água e açúcar vira uma limona da refrescante. A  
far nha i de trigo sozinha não é gostosa para comer. Mas se misturar com leite, açúcar, ovos e 
fermento se tra em um bolo delicioso. Se com essas combinações simples, nsforma 
transfo incr veisrmações í  e deliciosas acontecem, imagine como deve  ter sido a r rmação t ansfo
que Jesus   fez naquele dia. 

Passe um tempo com a sua diga a ela que você a ama e pergunte o que você mamãe, 
pode fazer para deixá-la ainda mais feliz. Ore junto com ela e conte para Deus as s legaiscoi as  
que vocês planejaram fazer dura ia.nte o d  

 
  
  

  


