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O presente perfeito 
 

Uma amiga se lembrou do pai que trabalhava muitas horas todos os dias em um trabalho manual 
que era bem pesado. O dinheiro era pouco e havia muitas bocas para alimentar em sua casa. 

Quando minha amiga tinha cerca de seis anos, ela só falava sobre a nova boneca que queria para 
o Natal. Ela não entendia completamente o fardo no coração dos pais que isso poderia ter 
causado, sabendo que a sua menininha queria tanto algo e que não havia dinheiro para comprá-
lo. Tudo o que ela sabia era que ela queria uma boneca como suas amigas. 

Seu pai, no entanto, não era apenas um trabalhador, mas era determinado. Seu trabalho o levava 
a vários lixões por semana. E assim, depois de concluir seu trabalho diário, ele vasculhava o lixo 
fedorento, procurando algo que pudesse transformar em um tesouro para sua filhinha. 

Ele encontrou um corpo de boneca com uma perna aqui, outro braço e perna ali, e, embora 
demorasse várias semanas escavando o lixo fedorento, ele finalmente tinha peças suficientes 
para fazer uma boneca inteira. 

Ele passou horas limpando-a, encaixando-a, pintando os traços desgastados e até lavando e 
modelando o cabelo loiro até ficar mais brilhante do que no dia em que saiu da caixa. Sua mãe 
costurou uma pequena roupa para a boneca usando o tecido de um pano de prato velho e 
finalizou com uma pequena fita vermelha no cabelo. 

Quando ela abriu seu presente na manhã de Natal, ficou emocionada e inseparável de sua nova 
boneca. Quando as aulas começaram, ela alegremente levou sua boneca para a escola. Mesmo 
que não parecesse com outras bonecas e algumas das outras crianças a zombassem e tirassem 
sarro dela, ela não se importava. Ela a amou de todo o coração. 

Mesmo agora, mais de 50 anos depois, as lágrimas enchem seus olhos enquanto ela fala de sua 
gratidão pelas muitas horas que seu pai passou para garantir que sua filhinha tivesse o que 
queria. 

Temos um Pai Celestial que prometeu nunca nos deixar ou nos abandonar (Hebreus 13: 5). Temos 
um Pai Celestial que prometeu prover para nós (Mateus 7: 7-11). 

E isso é verdade. O dinheiro que gastamos hoje raramente será lembrado por muito tempo. Mas 
a bondade sacrificial e a bondade de Deus que liberamos no mundo não somente durarão, mas 
se multiplicarão para a eternidade. 

Deus concede a cada um de nós presentes, talentos ou habilidades. É o mesmo Espírito que 
trabalha dentro de cada um de nós e trabalha através de nós de muitas maneiras diferentes. 
Quando você está fluindo ou trabalhando nas habilidades que Deus colocou dentro de você, nem 
todos reconhecerão. Você pode não ser apreciado ou elogiado. De fato, há momentos em que 
você pode até ser ridicularizado! 
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APLICAÇÃO PRÁTICA 

1. Escreva Col. 3:23. Discuta o que isso significa no seu grupo. 
 

2. Escreva Romanos 12:11. Discuta o que isso significa no seu grupo. 

 

3. Sabendo que tudo o que fazemos deve ser feito em relação ao Senhor, e não ao homem, 
pense numa época em que alguém menosprezou você ou criticou o trabalho que você 
estava fazendo ou a maneira como planejou algo. Anote realmente tudo o que sentiu. 

 

4. Seus sentimentos foram baseados no novo homem ou no velho? 

 

5. Se seus sentimentos se baseavam no velho, os comentários de quem o menosprezou ou 
criticou fizeram com que você quisesse parar ou desistir das habilidades que Deus colocou 
em você? 
 

6. Quando nos permitimos o luxo caro de viver como o velho homem, podemos ver que nos 
custa muito quando nos faz fugir do nosso propósito na Terra. Pense em Elias e Jezabel (I 
Reis 19). A intimidação que veio através de Jezabel para silenciar a voz de Deus através de 
Elias fez com que ele fugisse, se escondesse, desocupasse seu lugar e desejasse estar morto. 

Há momentos em que você permitiu que a intimidação ou a opinião de outras pessoas o 
derrubassem ou interrompessem seu avanço? 

Como você pode se esforçar em reconhecer isso daqui para frente? 
 

7. Você é tão especial para Deus. Ele colocou dentro de você o que é necessário para te reunir 
com o exército do fim dos tempos. Guarde os presentes e não permita que nada apague sua 
voz. Sua comunidade precisa de você. Sua família Aglow precisa de você. Decida agora, num 
tempo de quietude, ser tudo o que Deus está chamando para você ser. Este é o momento 
do seu levantar. 

 

8. À medida que cada um de vocês se reúne na beleza da qual Deus lhe deu, você encontrará 
um belo e poderoso 'presente' - como a boneca montada, se juntando para a sua 
comunidade. Agora não é hora de recuar. Agora é a hora de dar as mãos, colocar o grupo 
nas mãos de Deus e caminhar com Ele para o futuro. Espere ser encantada! Espere ser a 
ajuda que Deus enviou à sua comunidade. Vocês farão isso juntos? 
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