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Editorial

Um dias desses, buscando a Palavra de Deus 
para iluminar meus caminhos, abri a Bíblia ale-
atoriamente em Ezequiel (37, 1-14), e como me 
impressionou, resolvi partilhar com vocês:

“A mão do Senhor desceu sobre mim. Ele me 
arrebatou em espírito e me colocou no meio de uma 
planície, que estava coberta de ossos. Ele fez-me 
circular em todos os sentidos no meio desses ossos 
numerosos que jaziam na superfície. Vi que estavam 
inteiramente secos. Disse-me o Senhor: filho do ho-
mem, poderiam esses ossos retornar à vida? 

Senhor Javé, respondi, só vós o sabeis. 
Ele disse-me então: Profere um oráculo so-

bre esses ossos. Ossos dessecados, dir-lhes-ás tu, 
escutai a palavra do Senhor: Eis o que vos de-
clara o Senhor Javé: vou fazer reentrar em vós o 
sopro da vida para vos fazer reviver. Porei em vós 
músculos, farei vir carne sobre vós, cobrir-vos-
-ei de pele; depois farei entrar em vós o sopro da 
vida, a fim de que revivais. E sabereis assim que 
eu sou o Senhor.

Profetizei, pois, assim como tinha recebido 
ordem. No momento em que comecei, um barulho 
se fez ouvir, em seguida um ruído ensurdecedor, 
enquanto os ossos se vinham unir aos outros. 
Prestando atenção, vi que se formavam sobre eles 
músculos, que nascia neles carne e que uma pele 
os recobria. Todavia, não tinham espírito. 

Profetiza ao espírito, disse-me o Senhor, pro-
fetiza, filho do homem, e dirige-te ao espírito: eis 
o que diz o Senhor Javé: vem, espírito, dos qua-
tro cantos do céu, sopra sobre esses mortos para 
que revivam. Proferi o oráculo que ele me havia 
ditado, e daí a pouco o espírito penetrou neles. 

Retornando à vida, eles se levantaram sobre seus 
pés: um grande, um imenso exército.

Então o Senhor me disse: filho do homem, 
esses ossos são toda a raça dos israelitas. Eles 
dizem: nossos ossos estão secos, nossa esperança 
está morta; estamos perdidos! Por isso, dirige-
-lhes o seguinte oráculo: eis o que diz o Senhor 
Javé: ó meu povo, vou abrir os vossos túmulos; 
eu vos farei sair deles para vos transportar à ter-
ra de Israel. Sabereis então que eu é que sou o 
Senhor, ó meu povo, quando eu abrir os vossos 
túmulos e vos fizer sair deles, quando eu meter 
em vós o meu espírito para vos fazer voltar à vida 
e quando vos hei de restabelecer em vossa terra. 
Sabereis então que sou eu o Senhor, que o disse e 
o executei - oráculo do Senhor.”

Aí comecei a refletir sobre a habilidade de 
Deus de restaurar a vida em situações aparente-
mente sem esperança. Mas o mais interessante 
é que Deus diz a Ezequiel para usar o seu Santo  
Nome para dar vida aos ossos e assim se fez. 

Isto não foi apenas uma representação simbó-
lica do plano divino de restaurar Israel após anos 
de cativeiro, mas também significa sua capacida-
de de soprar vida nova em qualquer situação.

Se tem alguma coisa que desejamos vida 
nova, peçamos a Deus em oração. Se nosso em-
prego está nos matando vagarosamente, oremos! 
Deus está esperando para operar por meio de nos-
so intermédio e levar nossas vidas a situações e 
lugares que julgávamos mortos. Por meio da ora-
ção podemos ver o que está morto ganhar vida. 

Um ano renovado a todos!
Janaina V. alVes

Trazendo vida ao que está morto



Faça surgir 
coisas boas 
reconhecendo-as

Mensagem do presidente

 Neste mundo existem muitas coisas 
boas. Mas também existem coisas desa-
gradáveis. Podemos ver ambas as coisas, 
mas seremos muito mais felizes vendo 
apenas as coisas boas ou aquelas que nos 
inspiram gratidão. Assim nos tornaremos 
saudáveis e nossas atividades também 
prosperarão.  Isto porque neste mundo 
existe o princípio pelo qual surge o que 
reconhecemos com a mente.

Por exemplo, mesmo que esteja enter-
rada uma pedra preciosa no seu quintal, 
enquanto você não reconhecer esse fato, 
ela não terá utilidade prática. Se você fica 
repreendendo sua esposa ou seu esposo ou 
filho “isso é impossível! Não diga coisa 
absurda!” Não encontrará a pedra preciosa 
que existe em cada um, pois não reconhece 
essa possibilidade e ou qualidade. 

Como se percebe, neste mundo não se 
manifesta tudo o que existe realmente, mas 
apenas aquilo cuja existência reconheceu.  
Portanto, se deixarmos de reconhecer a 
existência de algo, ele desaparecerá. Isto 
acontece também com o talento e a capa-
cidade. Enquanto você considera seu filho, 
sua esposa (o) ou irmão um tolo ou uma 
tola, o talento e a capacidade deles não se 
revela, nem as qualidades maravilhosas, 
porque você está vendo somente os defei-
tos, e não as qualidades deles.

Será que com isso você não estará per-
dendo muito?

Uma pedra preciosa enterrada no quintal 
nem se compara com as qualidades maravilho-
-sas do ser humano, pois é um tesouro que não 
pode ser comprado. A sabedoria, o amor, o ta-
lento do ser humano são originariamente des-
providos de forma, assim como a substância 
da vida também é invisível aos olhos. Por isso, 
precisamos reconhecer a sua existência com 
a mente, para que surjam no mundo material.

Portanto, a partir de agora, você deve 
treinar para reconhecer apenas a existência 
de coisas boas, belas e maravilhosas. Co-
mece reconhecendo as que já existem. Por 
exemplo, veja algum aspecto positivo de 
sua esposa (o). Se ela (e) tiver boa aparên-
cia fisica, reconheça, se ela for carinhosa 
(o), agradeça-lhe. Provavelmente ela acor-
da antes de você para preparar sua refeição 
matinal, agradeça-lhe. Se por acaso ela (e) 
tiver mais sabedoria que você, reconheça 
isso e expresse isso. Se hoje também ela ou 
ele acordou e trabalhou com saúde, isso é 
maravilhoso, digno de gratidão! Precisamos 
aprender a dizer “desculpe-me, muito obri-
gado”. Se você esqueceu-se de dizê-lo ainda 
é tempo. Diga-o agora. É importante que o 
agradecimento seja verbalizado; não basta 
agradecer somente com pensamento.  Se não 
demonstrá-lo em palavras, gestos e compor-
tamentos, não é agradecimento verdadeiro.

Se dessa maneira você reconhecer a 
existência de coisas boas, com certeza as 
qualidades ocultas em seus familiares ami-
gos e irmãos surgirão sucessivamente, cada 
vez mais. E em seu ambiente haverá infali-
velmente prosperidade infinita.

Paulo lucio alVes
Presidente da CnCMB


