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Livros Abertos 
 

Jesus lhe respondeu: Eu falei abertamente ao mundo; eu sempre ensinei na 

sinagoga e no templo, onde os judeus sempre se ajuntam, e nada disse em oculto. 

João 18:20. 

A vida de Cristo foi um livro aberto. Não havia nada que ele fizesse ou dissesse em 

particular que Ele tivesse vergonha em público. Quando o sumo sacerdote 

interrogou-lhe sobre seus ensinamentos, ele basicamente respondeu que era tudo 

uma questão de registro público, e que ele poderia verificá-los por si mesmo. Em 

nossos dias, Ele poderia ter dito: “Vá assistir o DVD!” Jesus era completamente 

transparente, não escondendo nada. 

Devemos ter esta mesma qualidade. Nossa vida deve ser um livro aberto, e não 

importa em que página as pessoas abram a e leiam. Há uma palavra para descrever 

alguém que é uma coisa em particular e outra em público; hipócrita. Mesmo o 

mundo incrédulo não pode tolerar um hipócrita. Pior ainda quando isto acontece 

dentro da família de Deus! Se queremos viver da maneira que Jesus nos chamou, 

temos de começar a conduzir nossas vidas privadas como se elas fossem 

proclamadas publicamente. 

O que vocês disseram nas trevas será ouvido à luz do dia, e o que vocês 

sussurraram aos ouvidos dentro de casa, será proclamado dos telhados. Lucas 

12:03. 

O Senhor quer que vivamos assim, porque quando o fazemos isso, nos destacamos 

para o mundo ao nosso redor. Em uma época onde o sigilo e escândalo são 

manchetes comuns, aqueles que vivem uma vida aberta e irrepreensível estão 

escassos. Quanto mais permitimos que a nossa vida seja um livro aberto, mais 

acesso e autoridade teremos, para apontar para o mundo Aquele que não teve nada 

a esconder. 

Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas; Para que sejais 

irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração 

corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. 

Filipenses 2:14-15. 

RESPONDA: O que você está fazendo em segredo que poderia causar-lhe 

constrangimento em público? O que você precisa mudar para que você viva uma 

vida de livro aberto? Como e quando você irá fazer essas mudanças? 

 


