
 

Vamos alegrar Jesus! 

Fiquemos alegres e felizes! Louvemos a sua glória! Porque chegou a hora da festa de 

casamento do Cordeiro, e a noiva já se preparou para recebê-lo. A ela foi dado linho 

finíssimo, linho brilhante e puro para se vestir. 
O linho são as boas ações do povo de Deus. Apocalipse 19.7,8 

 

 Se você já se casou, sabe quantos pormenores envolvem o grande dia de início da 

vida de um casal. Detalhes não faltam e alguns casais chegam a passar mais de 1 ano 

planejando tudo. Não é incomum que, durante o processo de preparação, hajam conflitos 

entre o casal e suas famílias sobre assuntos diversos, mas no fim tudo dá certo (pelo menos 

para a maioria!). 

 A Bíblia, em muitas ocasiões, compara o relacionamento de Jesus com sua igreja 

como a de um noivo com sua noiva e que ambos aguardam o grande dia em que se 

encontrarão para as “Bodas do Cordeiro”. Em algumas dessas ocasiões, a Palavra de Deus se 

refere a essa preparação antecipada dos nubentes, como o escolhido para esta devocional, 

em especial no fim do versículo 7 e no início do 8: “[...] e a noiva já se preparou para recebê-

lo. A ela foi dado linho finíssimo, linho brilhante e puro para se vestir.” Observe que para a 

ocasião, a noiva vestiu-se com o tecido mais fino da época, o linho fino, honrando seu noivo 

com o que de melhor poderia usar. Mas o que é todo esse linho fino? João mesmo nos 

explica no final do versículo 8: “O linho são as boas ações do povo de Deus.” 

 Nós, que somos servos adoradores e artistas profissionais muitas vezes nos 

enganamos achando que nossa performance artística é suficiente para agradar a Jesus, mas a 

Bíblia nos ensina cada vez mais que é nossa vida fora do “palco” que realmente nos 

embeleza e, consequentemente, embeleza a igreja. Fazer arte também  podem ser 

consideradas “boas ações do povo de Deus.”, desde que revelem a beleza do noivo e sejam 

acompanhadas de testemunhos de vida coerentes com a mensagem transmitida. Se assim 

não for, toda arte não passará de penduricalho supérfluo e todo empenho e tempo gastos 

passarão despercebidos pelo noivo Jesus. 

 Nossa igreja é conhecida na cidade e no Brasil como um farol de excelência 

ministerial e artística, e isso nos alegra muito, mas nesse tempo de quarentena Deus tem 

revelado a nossos líderes e a nós mesmos que Ele deseja mais tempo conosco em intimidade 

diária. Se nós fizermos o que o noivo deseja, Ele se alegrará de nós e nossas “boas ações” 

pessoais e ministeriais revelarão mais e mais a Sua glória. Você está junto com a gente nesse 

propósito de alegrar Jesus? Vamos lá! 

Boa semana, pessoal! 

Min. Tallita Todeschini 

 
 


