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 COISA BOA 

 “O Senhor é o meu pastor; nada me faltará” (Sl 23.1).

Como é agradável uma boa viagem, uma boa recuperação física, uma boa refeição, um bom descanso, uma boa notícia, 
um bom amigo, um bom conselho, uma boa conversa... há até uma expressão: “étudodebom.com”. É muito agradável 
viver o “BOM”, a BONDADE DE DEUS... Uma das mais evidentes características de DEUS é que ELE É BOM! Louvai 
ao Senhor, porque o Senhor é bom; cantai louvores ao seu nome, porque é agradável. Salmos 135:3.
Agora imagine, se DEUS é BOM, então dEle sai coisas boas para nós... coisa boa para a sua vida!
Você sabia que Deus pensa coisas boas a seu respeito? “Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o 
Senhor; pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais” (Jr 29.11). Deus está, através do profeta, 
dando ao seu povo uma palavra de ânimo numa hora difícil. Este texto bíblico está inserido no conteúdo da carta que 
Jeremias enviou a um grupo de exilados judeus na Babilônia.   O que Deus está pensando, planejando a nosso respeito, é 
o melhor. O diabo tem procurado muitas vezes dizer o contrário, todavia podemos estar seguros de uma coisa: Deus 
pensa, planeja o melhor para nós! Existem surpresas escondidas no “quarto” de DEUS para a sua vida.... Quem sabe você 
está vivendo o seu momento de exílio, de cativeiro, de desânimo, de lutas. Saiba que, ainda que  isto esteja acontecendo, 
Deus está pensando algo bom, lindo, maravilhoso a seu respeito. Ele olha para você como um pai/mãe olha para o filho!  
Deus prepara coisas boas para nós. “mas, como está escrito: Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais 
penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam” (1 Co 2.9).

Pare e reflita só um momento... Você tem idéia de quantas riquezas e abundância de tudo existe no planeta? Imagine o 
Mar, Florestas, Rios, Cachoeiras, Alimentos... Pense em uma fruta que você gosta, ou até mesmo em um prato de comida 
delicioso... sabe por que tudo isto existe? Porque DEUS fez para você!  “Vinde porque tudo já está preparado” (Lc 
14.17b).Deus já tem preparado coisas que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram e nem subiram ao nosso coração. 
Deus tem uma “Surprise”  para a sua vida, algo bom, coisa BOA!

Nós sabemos dar boas coisas aos filhos, agora imagine DEUS... Deus nos dá boas coisas. “Ora, se vós, que sois maus, 
sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe 
pedirem?” (Mt 7.11).  Jesus está usando a figura do Pai em relação ao filho para mostrar o interesse de Deus em nos dar a 
coisa boa. Quantas coisas boas Deus têm para nos dar: sua paz, sua graça, seu amor, sua força, sua proteção, seu alimento, 
seu emprego, sua promoção, sua família, seu filho/a, sua saúde, sua esperança, sua vida. O que seria algo muito bom para 
acontecer na sua vida, daqui duas semanas? Ora, àquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente 
além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, Efésios 3:20 As mãos de Deus estão 
cheias e estendidas para nós, e, com grande amor, ele nos diz: filho meu, filha minha,  quero abençoar você. 

A bíblia diz que DEUS amou de “tal maneira”...  esta “tal maneira” é exagerado! Quando amamos de tal maneira, sempre 
desejamos o melhor... Não olhamos o  preço, a distância, o peso, o custo, o suor, só imaginamos a pessoa que amamos 
feliz! Quando DEUS nos deu JESUS, Ele doou Jesus, Ofertou Jesus, porque era o melhor que ele tinha nos céus... a maior 
riqueza de DEUS foi nos dada: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que 
todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3:16 Agora, se DEUS deu o Melhor Jesus, como 
não poderia te dar todas as coisas... olha este texto: Romanos 8:32 Aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, 
antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? 

Não precisamos viver de migalhas, de “esmolas”, Deus tem muitas coisas boas para nos dar. Ele quer nos abençoar com 
toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo nas regiões celestes  “Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, 
que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo” (Ef 1.3). 

Palavra alguma falhou de todas as boas coisas que o Senhor falou à casa de Israel; tudo se cumpriu. Josué 21:45 As 
vezes olho para o meu “AC” (antes de Cristo) e o meu “DC” (depois de Cristo)... Como Deus fez Coisas Boas! Ele não 
para de fazer... Ele quer fazer mais e mais e mais e mais e mais... Basta você desejar receber o Melhor de DEUS! Tudo o 
que temos de fazer é nos achegarmos a Deus e nos apropriarmos de tudo, este tudo  que é o nosso SENHOR CRISTO 
JESUS!  Porque dele e por ele, e para ele, são todas as coisas; glória, pois, a ele eternamente. Amém. Romanos 11:36

  E, se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus, e co-herdeiros de Cristo:  Romanos 
8:17ª
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