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Certamente, você já ouviu falar em orfanatos. Até a déca-

da de 90, aqui no Brasil existiam vários orfanatos, locais onde 

crianças e adolescentes eram levados quando, por algum mo-

tivo não podiam mais conviver com sua família. Alguns por 

terem perdido seus pais, outros por abandono, violências e 

agressões físicas. Estes locais, geralmente eram afastados da 

cidade e a população pouco sabia o que se passava neles. Há 

relatos de orfanatos na Romênia, por exemplo, que, no fim da 

Revolução de 1989, revelou ser um verdadeiro local de tortu-

ra, onde menores abandonados eram espancados e tratados 

pior do que os animais.

Os órfãos são pessoas desamparadas, que precisam de 

consolo, conforto, carinho e amor. Que dependem de esmolas, 

caridade ou piedade dos outros. Agora, imagine os discípulos 

que andaram com o Mestre, eles presenciaram sinais e mara-

vilhas, aprenderam e foram alimentados por Ele. Agora com a 

morte de Cristo, ficariam eles órfãos? Ficariam desamparados e 

abandonados à própria sorte? Padeceriam sem ter esperança? 

Sozinhos os discípulos não suportariam as adversidades dos 

tempos vindouros. Jesus disse que não os deixaria órfãos, mas 

voltaria para buscá-los, e que rogaria ao Pai que enviasse outro 

Consolador (Jo 14.16-18). 

Antes de ascender aos céus, Jesus prometeu que enviaria 

o Espírito Santo. Aquele que nos consola, entende nossos mo-

mentos de aflições, que decifra cada palavra contida em uma 

lágrima. O amor do nosso Deus é tão perfeito, que Ele não nos 

deixaria sem um Condutor para nos guiar na verdade, sem 

a Pessoa que nos instruiria e convenceria de todo o pecado; 

reprovando tudo o que for errado. Como barro que somos, 

jamais teríamos a capacidade de enxergar todos os nossos 

erros, mas o Espírito da verdade no incomoda, nos constrange 

a mudar de atitude.

Vivemos dias difíceis, nos quais é crescente a perseguição 

aos cristãos. Pode ser que você, querido leitor, esteja sofren-

do na escola, na faculdade, no trabalho ou até mesmo dentro 

do seu lar, tudo isso por seguir a Cristo. Ele não disse que 

seria fácil, antes declarou que aqui neste mundo teríamos 

aflições (Jo 16.33).

Mas nós somos templos vivos do Espírito. Ele estará co-

nosco em todos os momentos, sejam dias de choro ou de 

riso, e Ele será nosso consolador até que do alto nosso Cristo 

venha buscar a noiva lavada e remida no Seu sangue. Noiva 

amada, que participará com Ele das Bodas do Cordeiro. Es-

tejamos, pois vigilantes e preparados, pois em breve o Noivo 

virá e Sua promessa se cumprirá.

NÃO SOMOS ÓRFÃOS
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3º Trimestre de 2022: Espírito Santo presente em todo o tempo.
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