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O POEMA DIVINO 
Por Guy Hammond 

 

Vamos começar esta devocional com uma das passagens mais inspiradoras e encorajadoras dentre 
todas as escrituras, lemos do capítulo 2 de Efésios: 

Efésios 2:6-10 (NVI) 
“ 6 Deus nos ressuscitou com Cristo e com ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo 
Jesus, 7 para mostrar, nas eras que hão de vir, a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em 
sua bondade para conosco em Cristo Jesus. 8 Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto 
não vem de vocês, é dom de Deus; 9 não por obras, para que ninguém se glorie. 10 Porque somos 
criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes 
para nós as praticarmos.” 

      Não é incrível? Muito incrível, não? Por que Deus fez isso por nós? A palavra que o apóstolo usa 
no versículo 10 para descrever o surgimento de seres espirituais é o substantivo "criação" ou, como 
outra tradução coloca, o "trabalho manual", que significa "o que é feito". Agora, interiorize e deixe 
isso realmente encorajar você! Essas palavras são traduções vindas da mesma palavra grega da 
qual obtemos a palavra inglesa "poema". Assim, vemos que o que Paulo está dizendo aqui é 
simplesmente isso: os cristãos são os poemas de Deus! 

      Isso não é surpreendente?! Você é o poema de Deus! Você é o produto de seu projeto de 
governança. Você é a poesia daquele que era, é e sempre será: o mestre poeta, o poeta da alma, o 
próprio autor da vida. Eu não sei muito sobre poesia, mas a definição que eu encontrei de um poeta 
é: "Aquele que articula os melhores pensamentos que surgem em todas as outras instâncias". 
 
      Então, quando Deus fez você, tão incrivelmente difícil quanto isso pode ser acreditar, Ele estava 
se esforçando para articular os melhores pensamentos que Ele poderia ter, e ele veio com você! 
 
      Eu percebo que isso é difícil de entender, especialmente quando somos tão pecaminosos às 
vezes, mas essa é a beleza de Deus e o motivo pelo qual ser cristão traz tantas bênçâos associadas. 
 
      As Estrelas e a expansão do universo - sim, isso é mais do que nossas mentes podem imaginar, 
com certeza, mas para Deus isso não foi bom o suficiente; as complexidades inacreditáveis da 
natureza, o mundo oceânico, o reino animal, o reino vegetal - sim, mas ainda não é bom o suficiente. 
Para Deus, há algo que é ainda mais bonito, outra coisa que expressa seus melhores pensamentos 
e idéias do que toda a beleza no universo, e isso é você. 
 
      Se alguém for questionar se Deus é ou não um poeta - na verdade, O poeta - eu lembraria a ele 
que Deus deu espaço para os cinco livros de poesia nas escrituras. Há também a poesia de Jó, Davi 
e Salomão. E o que dizer sobre o toque poético de Deus em toda a natureza? Tudo o que é bom e 
bonito em toda a criação é a poesia de Deus. No Salmo 19: 1 diz "os céus declaram a glória de Deus; 
o firmamento proclama a obra das suas mãos.". 
 
      Mostre-me uma estrela, e vou mostrar-lhe um poema de Deus. Mostre-me uma montanha, e eu 
vou mostrar-lhe um poema de Deus. Mostre-me uma rosa, e eu vou mostrar-lhe um poema de Deus. 
Assista a uma mãe segurando o seu bebê nos seus braços pela primeira vez, e vou mostrar-lhe um 
poema de Deus. Mas o poema mais querido e mais especial de todos pra Deus não são as estrelas, 
as montanhas, as flores, a fotossíntese; buracos negros, arco-íris, o tamanho do universo, as árvores 
- somos você e eu. 
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      E é por isso que Jesus morreu. Você realmente valia a pena pra Ele. O amor de Deus é ANOS 
LUZ além da nossa compreensão. Tome um fôlego antes de considerar estas escrituras: 

João 17:23 
“e os amaste como igualmente me amaste” 

Provérbios 3:32 
“pois o Senhor detesta o perverso, mas o justo é seu grande amigo.” 

Marcos 4:11 
“A vocês foi dado o mistério do Reino de Deus” 
Em toda a escritura, somos: 
• Amados como a menina dos olhos de Deus, 
• A noiva virgem do seu único Filho, 
• Sua valiosa posse, 
• Seus filhos e filhas. 

Se você é cristão, então você é: 
• Tão sagrado quanto o próprio Deus (2 Coríntios 5:21) 
• Vestido com Cristo, com sua justiça, Sua pureza. (Gálatas 3:27) 
• Sentado com Cristo no seu trono! (Efésios 2: 6). 

      Estas são verdades incríveis, e elas são reais e verdadeiras, mesmo para os cristãos que vêm 
de uma vida de homossexualidade e ainda lutam com indesejáveis atrações pelo mesmo gênero, 
como eu. Deus não mente. Isso é quem somos em Cristo. 

Isaías 43:1-3 
“Mas agora assim diz o Senhor, aquele que o criou, ó Jacó, aquele que o formou, ó Israel: “Não tema, pois eu 
o resgatei; eu o chamei pelo nome; você é meu”. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você; e, 
quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando você andar através do fogo, você não se 
queimará; as chamas não o deixarão em brasas. Pois eu sou o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu 
Salvador; dou o Egito como resgate por você, a Etiópia e Sebá em troca de você.” 

      No entanto, nós olhamos nossas vidas e dizemos: "Minha vida é uma bagunça. Se alguém 
soubesse os pensamentos que tive, as coisas que eu fui tentado com, as coisas que eu fiz que 
ninguém mais conhece, você pensaria que minha vida se lê como um pesadelo, não como um poema. 
De fato, se minha vida é um poema, não rima! " 

      No entanto, essa é a coisa maravilhosa sobre Deus. Ele conhece nossas piores partes, mas ele 
ainda nos ama tanto! Eu conheço as falhas dos meus filhos, mas isso não retira nem por um momento 
o quanto eu os amo ou o que sinto por eles. 

O amor de Deus por nós permanece o mesmo, não se eleva nem se diminúi baseado em como 
agimos ou pensamos. Quando você é justo, Ele te ama, quando você peca, Ele te ama. 
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