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s pessoas sempre precisaram de Deus para dar sentido à sua
vida. Mas atualmente, numa época em que os problemas
da humanidade se agravam dia a dia, criando insegurança
e desespero, isso se torna ainda mais evidente.
Se você quer encontrar paz em meio ao conflito, amor em
meio ao ódio e esperança em meio ao desespero, leia este
livro. Traduzido para mais de 120 línguas (com o título
de Caminho a Cristo), Esperança Para Viver é um dos
maiores clássicos da literatura evangélica. Sua leitura tem
levado inspiração e tranqüilidade a milhões de pessoas.
Este é um livro que fala de amor, esperança e salvação.
17247 – Esperança para Viver

Foi escrito especialmente para você.

Ellen White, escritora, conferencista e conselheira,
nasceu nos Estados Unidos, mas é admirada no mundo inteiro.
Autora de muitos best-sellers, ela tem a reputação de ser a
autora mais traduzida na história americana.
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O Amor de Deus

A

natureza e a revelação dão testemunho do amor de Deus.
Nosso Pai celestial é a fonte de vida, sabedoria e felicidade.
Olhe para as coisas maravilhosas e lindas que há na natureza.
Observe como, de forma surpreendente, elas se adaptam às necessidades das pessoas e de todos os seres criados. O brilho do
sol e a chuva, que alegram e refrescam o solo, as colinas, os mares, as planícies, tudo isso fala-nos do amor do Criador. É Deus
quem supre as necessidades diárias de todas as Suas criaturas.
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Nas bonitas palavras do salmista: “Em Ti esperam os olhos de
todos, e Tu, a seu tempo, lhes dás o alimento. Abres a mão e
satisfazes de benevolência a todo vivente” (Salmo 145:15, 16).
Deus fez o homem perfeito, santo e feliz; a Terra, ao sair da
mão do Criador, não mostrava qualquer sinal de degeneração,
nem sombra da maldição. Foi a transgressão da lei de Deus – a
lei do amor – que trouxe a dor e a morte. Entretanto, mesmo
em meio ao sofrimento resultante do pecado, o amor de Deus
é revelado. Está escrito que Deus amaldiçoou a Terra por causa
do homem (Gênesis 3:17). Os espinhos e as ervas daninhas – as
dificuldades e provações que tornam a vida tão cansativa e cheia
de preocupações – foram designados para o bem do ser humano, como parte do preparo necessário no plano de Deus para
erguê-lo da ruína e degradação causadas pelo pecado. O mundo,
embora caído, não se resume a tristeza e miséria. Na própria natureza existem mensagens de esperança e conforto. Flores crescem no mato e espinhos são cobertos pelas rosas.

“Deus é amor” está escrito em cada
botão de flor que se abre e em cada folha
que cresce no campo.
“Deus é amor” está escrito em cada botão de flor que se
abre e em cada folha que cresce no campo. Os belos pássaros,
que alegram o ar com seus alegres cantos, as flores, perfeitas e
delicadamente coloridas, que perfumam o ar, as árvores frondosas da floresta, com sua exuberante e viçosa folhagem – tudo dá
testemunho do cuidado paternal do nosso Deus e do desejo que
Ele tem de tornar os Seus filhos felizes.
A Palavra de Deus revela o Seu caráter. Ele mesmo declarou



o Seu infinito amor e misericórdia. Quando Moisés rogou que
Deus lhe mostrasse Sua glória, o Senhor respondeu: “Farei passar
toda a Minha bondade diante de ti” (Êxodo 33:18, 19). Essa é a
Sua glória. Quando o Senhor passou diante de Moisés, ele clamou: “Senhor, Senhor Deus compassivo, clemente e longânimo
e grande em misericórdia e fidelidade; que guarda a misericórdia
em mil gerações, que perdoa a iniqüidade, a transgressão e o
pecado” (Êxodo 34:6, 7). Ele é “tardio em irar-Se, e grande em
benignidade” ( Jonas 4:2) “porque tem prazer na misericórdia”
(Miquéias 7:18).
Deus uniu nosso coração a Ele por meio de incontáveis
provas no céu e na Terra. Através das coisas da natureza e dos mais
profundos e ternos laços que o coração humano pode conhecer,
Deus procura revelar-Se para nós. Embora de maneira imperfeita,
isso representa o Seu amor. Apesar de todas essas evidências, o
inimigo do bem cegou o entendimento das pessoas, de modo que
elas passaram a olhar para Deus com medo e a considerá-Lo inflexível e incapaz de perdoar. Satanás levou o ser humano a pensar
que Deus é um ser cujo principal atributo é a justiça severa, como
se Ele fosse um juiz austero, um credor duro e implacável. Ele
retratou o Criador como um ser que fica vigiando desconfiado,
buscando erros e falhas nas pessoas para que possa condená-las.
Foi para remover essa sombra escura e revelar ao mundo o infinito
amor de Deus que Jesus veio viver com a humanidade.
O Filho de Deus veio do Céu para revelar o Pai. “Ninguém jamais viu a Deus; o Deus unigênito, que está no seio do
Pai, é quem o revelou” ( João 1:18). “Ninguém conhece o Filho,
senão o Pai; e ninguém conhece o Pai, senão o Filho e aquele a
quem o Filho o quiser revelar” (Mateus 11:27). Quando um dos
discípulos pediu: “Senhor, mostra-nos o Pai”, Jesus respondeu:
“Há tanto tempo estou convosco, e não Me tens conhecido?
Quem Me vê a Mim vê o Pai; como dizes tu: Mostra-nos o Pai?”
( João 14:8, 9).
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