
Apreciar o 

Bem



Não temos que aceitar tudo sobre uma pessoa para reconhecermos 
e valorizarmos algo que tenha feito ou dito que seja bom, belo ou a 
verdade. 
Podemos 
escolher o 
que é bom, 
apreciarmos, 
sermos 
edificados 
pela sitiuação 
e também 
admitirmos 
que 
provavelmente 
não 
gostaríamos 
de aceitar 
tudo em 
relação à 
pessoa.

Aqui está uma  
doação para o novo 

parquinho.

Para o Orfanato Santa 

Josefina



Nós aceitamos as coisas 
boas, belas e inspiradas 
que muitas pessoas fazem, 
mesmo que também façam 
algumas coisas com as 
quais não concordamos ou 
apoiamos, ou de terem até 
cometido grandes pecados. 
Se julgarmos com base 
nesses pecados específicos 
que não aceitamos ou com 
os quais não podemos 
concordar, então não 
poderemos aceitar os Salmos, 
porque Davi mandou matar 
um homem. 

Essa atitude nos ajudará a encontrar pontos em comum com pessoas de 
crenças bem diferentes das nossas, e poderemos usar isso para lhes dar 
Jesus e as respostas que temos.

A minha  
paciência com  
você esgotou!



Vocês sabem quem o Rei Davi 
matou e por quê? Leiam o relato 
em 2 Samuel 11. 

No Salmo 51 lemos a 
oração de Davi depois que 
o profeta Natã lhe informa 
qual será o castigo de 
Deus pelos seus pecados; 
e no versículo 10 ele diz, 
“Cria em mim, ó Deus, um 
coração puro, e renova 
em mim um espírito reto.” 
O arrependimento do 
Rei Davi e seu coração 
contrito e humildade 
perante Deus, o ajudaram 
a se tornar o melhor 
governante e líder de 
Israel.



E se fosse assim não 
poderíamos dar valor a Moisés 
e seu exemplo de liderança, ou 
aos primeiros cinco livros da 
Bíblia que ele escreveu, porque 
ele matou um homem quando 
ficou irado. 

Moisés foi criado na casa da filha de Faraó, mas num certo momento 
descobriu que era descendente do povo judeu. Êxodo 2:11–15a conta 
a história de como Moisés viu um egípcio bater e matar um escravo 
judeu, e que ficou tão irado que matou esse egípcio, mas depois fugiu 
para o deserto com medo da ira de Faraó.
 
Mas quando pensamos em Moisés hoje em dia não nos lembramos 
apenas de seu pecado, mas sim como Deus o usou para guiar os 
israelitas para fora do Egito, e lhes dar os Dez Mandamentos.



Não poderíamos dar valor e nos beneficiarmos de boa parte do Novo 
Testamento, porque Pedro negou Jesus, e Paulo, que antes era Saulo, 
perseguiu e causou problemas terríveis para a Igreja Primitiva. 

O Apóstolo 
Paulo começou 
sua carreira 
perseguindo os 
cristãos (ver Atos 
9), mas depois de 
uma conversão e 
arrependimento 
impressionantes 
passou a ser um 
dos líderes mais 
influentes da Igreja 
Primitiva.

Não é esse o homem  
que estava perseguindo  

os irmãos em  
Jerusalém?

Olhe só quantas  
pessoas ele já ganhou 

para Cristo!

Deus mudou o 
coração dele! 



Se fosse assim, teríamos muito pouco na vida para apreciar ou do qual nos 
beneficiarmos, porque ninguém é perfeito! Onde estabeleceríamos o limite?

Magnífico!

Este afresco não  
me agradou muito...  

Dizem que Michelangelo 
tinha um gênio difícil. …

Mas você tem que 
admitir que é uma linda 

representação das 
Escrituras. 

Você tem razão!  
É inspirado!



A questão é que quando vemos uma linda obra de arte ou ouvimos 
uma música linda, podemos apreciar a inspiração que sabemos que Deus 
deu ao artista ou compositor, mesmo que a pessoa não viva para Deus 
ou não O conheça pessoalmente. Sempre que algo é lindo ou celestial, 
obviamente foi inspirado por Deus, porque “toda boa dádiva, e todo 
dom perfeito é lá do alto” (Tiago 1:17).

Quando alguém está fazendo 
algo pelo Senhor ou tentando 
fazer algo para mudar o 
mundo ou para defender sua 
fé ou combater a injustiça, 
ou para ajudar os pobres, 
podemos valorizar a pessoa 
por isso, orar por ela e apoiar 
a sua boa ação. Não temos 
que concordar com tudo no 
que ela acredita nem com sua 
opção de vida. 



Pense em Jesus e 
Sua interação com a 
humanidade quando 
viveu na Terra. Ele aceitou 
e incluiu pessoas que 
tinham feito escolhas com 
as quais Ele certamente 
não concordava, mas isso 
não importava para Ele. 
O importante era que 
elas queriam o Seu amor, 
e Ele lhes deu esse amor 
liberalmente.
 
Se Jesus, que era 
perfeito e sem pecado, 
aceitava e recebia todo o 
mundo desse jeito, como 
podemos fazer menos do 
que isso?

Esse não é o Zaqueu, 
o rico coletor de 

impostos?

Zaqueu,  
desça rápido.  
Eu vou à sua  
casa hoje. 
(Ver Lucas  

19:2-10.)



Devemos procurar mais ver o bem, valorizar as coisas boas que 
as pessoas estão fazendo, ou a verdade que descobriram e estão 
compartilhando com outros, ou o conhecimento ou habilidade que 
têm dos quais nós e outros podemos nos beneficiar.
 
Essa atitude vai nos ajudar muito a sermos bons embaixadores 
de Jesus, e automaticamente exibiremos muito mais o Seu amor 
incondicional, humilde e de aceitação.

Pense nisto:
Consegue pensar em alguém da história, do passado ou atualmente, 
que cometeu erros de peso, contudo contribuiu bastante para a 
sociedade?
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