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4.Reflexão:
Reconhecemos que Deus é bom. Essa certeza se manifesta por meio
de seus contínuos atos de bondade. O Salmo 116. 1 afirma “Louvai ao
SENHOR. Louvai ao SENHOR, porque ele é bom, porque a sua misericórdia
dura para sempre”. O Senhor é bom, por isso, a cada dia, é misericordioso para
conosco.
Uma ilustração bíblica para a bondade é a parábola do bom
samaritano contada por Jesus em Lucas 10. 25- 37. Pelo homem ferido,
passaram 3 outros; os dois primeiros nada ofereceram, pois não eram bons;
porém o terceiro homem, cuja bondade foi maior do que os desdobramentos e
custos de seu gesto, ajudou o ferido em suas necessidades. Podemos analisar
as atitudes do samaritano e absorver algumas lições para nós: ele aproximouse do homem ferido (v.33); teve compaixão (v.33); atou-lhe as feridas
aplicando azeite e vinho (v.34); levou-o para um lugar seguro (v.34); cuidou
dele (v34) e pagou suas despesas (v.35). Esse é o padrão de bondade ensinado
por Jesus.
Como exercer bondade? Aproxime-se de seus irmãos e conheça as
necessidades dele. Tenha compaixão, tenha relacionamentos baseados no
amor, tenha um coração benigno. Cuide das feridas do seu irmão, daqueles
que estão sofrendo... Sempre tenha palavras de segurança e traga-o para perto
de Deus. Cuide do seu próximo, seja suporte espiritual e muitas vezes físico
também. Assista, inclusive, a seus irmãos financeiramente (1 Jo. 3. 16).
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No último estudo, apresentamos as perspectivas acerca da
benignidade e hoje pensaremos sobre a bondade. A bondade é a virtude de
quem não mede esforços para levar o bem ao próximo. A bondade e a
benignidade, como já estudamos, se diferenciam por uma linha tênue que
quase não dá para perceber. A benignidade é a manifestação de um caráter
cordial interior e a bondade põe em prática gestos e atos de doação, portanto a
bondade está ligada à ação.

Mesmo sendo um valor bíblico e definitivamente exemplificado em
Jesus Cristo, ser bom é um grande desafio para os cristãos. Na prática, é difícil
ser benigno e bom. Aqueles que são discípulos de Jesus vivem no Espírito
e estão em busca das características que a presença de Deus produz na vida de
uma pessoa.
Portanto, ter um coração benigno (interior) e atitudes bondosas
(exterior) são resultados da fé bíblica e da materialização do Evangelho na vida
de um discípulo de Jesus Cristo. Gosto de pensar que a bondade nunca é
vazia, ela exala como um perfume e faz com que o mundo conheça o amor de
Deus por nós. Assim, como o homem da parábola de Jesus, espalhemos a
bondade a ponto de que ela motive o seu amigo/irmão a também exercê-la.

5) Reflexão

5.Finalizando:
1) Elaborem uma estratégia para fazerem algo bom por
alguém no dia de amanhã (quarta-feira);
2) Orem: Clamem a Deus pedindo que o Senhor acrescente
benignidade ao seu coração e ações bondosas em sua jornada diária;
3) Declarem o seu amor da seguinte forma:
- famílias com mais de dois integrantes: faça uma declaração de
amor a quem está na sua esquerda (abrace);
- famílias com dois integrantes: faça uma declaração de amor um
ao outro (abrace);
- devocional individual: reflita a respeito de suas atitudes, avalie se
você tem sido
bondoso;
4) Tire uma foto dos que participaram desse devocional e publique
em suas redes sociais com a legenda:
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#CatedralPresbiteriana e
#marcadospelabondade.

