
SUPERAÇÃO  E AMOR INCONDICIONAL A DEUS: 
  
Superar o insuperável. Nada, para quem acredita em Deus é impossível de superar.  
Superar as dores, os sofrimentos,os medos, as inseguranças, as perdas, as fragilidades 
que a vida as vezes coloca em nosso caminho, tudo isso é fortalecido na fé. 
 Fé que estamos sempre no colo de Jesus, que  nos abastece e nos carrega com seu amor 
incondicional e nunca nos abandona. 
 Esse amor incondicional a Deus deve ser estendido aos nosso irmãos e, acima de tudo, 
estender sempre a mão ao próximo que de nós necessita mesmo que a gente o considere 
um estranho, pois ser bom não é apenas uma atitude momentânea e sim um dever de 
todas as pessoas que seguem os ensinamentos de Deus . 
 E tem que haver entrega pura, verdadeira, que vem do coração. Se todos pensássemos 
assim, o mundo seria muito melhor e não haveriam guerras, discórdias, inveja, 
desamor...  Utopia? Pode até ser, mas se cada um fizer a sua parte e espalhar a semente 
no coração das pessoas, uma corrente de amor  vai se formando e quem sabe ocorre a 
transformação.  
E para aqueles que só vivem no materialismo,no pecado, no egoísmo, no 
ocultismo, resta a nós rezar e pedir misericórdia a Deus para que não se percam no 
caminho e um dia abram seus corações e deixem Deus entrar de verdade e guiá-los para 
a Luz. 
Cyntia 
  
Seguem abaixo alguns versículos bíblicos para reflexão: 
  

Versículos Bíblicos 

Salmos, 138:7 - Se ando em meio à tribulação, tu me refazes a vida; estendes a mão 
contra a ira dos meus inimigos; a tua destra me salva. 
Salmos 55:22 Confia os teus cuidados ao Senhor, e ele te susterá; jamais permitirá que o 
justo seja abalado 
João, 14:1 - Não se turbe o vosso coração; credes em Deus, crede também em mim. 
Salmos, 27:14 - Espera pelo Senhor, tem bom ânimo, e fortifique-se o teu coração; 
espera, pois, pelo Senhor. 
Jeremias 29:11 "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." 
Salmos, 29:11 - O Senhor dá força ao seu povo; o Senhor abençoa com paz ao seu povo. 
Romanos 8:38-39 Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os 
anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, 
nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do 
amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. 
Deuteronômio, 33:27 - O Deus eterno é a tua habitação e, por baixo de ti, estende os 
braços eternos; ele expulsou o inimigo de diante de ti e disse: Destrói-o. 
Filipenses, 4:6 - Não andeis ansiosos de coisa alguma; em tudo, porém, sejam 
conhecidas, diante de Deus, as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de 
graças. 
Filipenses, 1:6 - Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há 
de completá-la até o Dia de Cristo Jesus. 
  


