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Bom dia, meus amados amigos! Uma magnífica sexta-feira para 

você e todos os seus. Quem não adorou o Redentor? Os religiosos. Tinham um 
conhecimento aprofundado dos Escritos Sagrados, mas foram incapazes de 
reconhecer a Jesus Cristo como o Redentor de suas vidas. 

  
Temos, meus queridos, de ter muito cuidado para não cair na 

mesma indiferença daqueles religiosos. Valorizarmos em demasia o rito e 
esquecermos a razão da festa. 

   
Jesus é a razão da nossa vida, e sobre Ele, encontrei um texto 

brilhante de Dallas Willard, no livro “A Conspiração Divina”, da Editora 
Mundo Cristão. Segue adiante: 

    

O MESTRE DAS MOLÉCULAS   
 
No plano absolutamente material, Jesus soube transformar a 

estrutura molecular da água para torná-la vinho. Esse conhecimento também 
lhe permitiu tomar alguns pães e peixes para alimentar milhares de pessoas. 
Jesus criava matéria a partir da energia que ele sabia extrair dos "céus".  

  
Não é de surpreender que a alimentação dos milhares tenha 

levado as multidões a tentar fazê-lo rei. Certamente quem sabia manipular 
daquele modo a equação energia/matéria poderia fazer qualquer coisa. 
Transformar cascalho em ouro e pagar a dívida externa! Você não acha que 
ele poderia se eleger presidente ou primeiro-ministro hoje?   
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Ele sabia transformar os tecidos doentes do corpo humano em 
tecidos saudáveis, sabia transformar a morte em vida. Sabia suspender a 
gravidade, interferir no clima e eliminar árvores estéreis sem serra nem 
machado. Só precisava de uma palavra. Certamente ele deve se divertir com 
as descobertas que hoje recebem os prêmios Nobel.   

 
No terreno da ética ele trouxe um entendimento da vida que, 

mais do que qualquer outro, tem influenciado o pensamento mundial. 
Veremos o que isso significa nos capítulos seguintes. E um dos maiores 
testemunhos à sua inteligência é sem dúvida que ele soube entrar na morte 
física, morrer de fato, e depois continuar vivendo após a morte. Ele agarrou a 
morte pelo pescoço e a derrotou. Esqueça a criônica!   

 
A morte não foi algo que outros lhe impuseram. Ele explicou aos 

seus seguidores num momento de crise que poderia a qualquer momento 
convocar 72.000 anjos que fariam o que ele quisesse. Um dos anjos de porte 
médio certamente já bastaria para cuidar daqueles que pensavam que o 
estavam capturando e matando. Ele disse claramente: "Ninguém a tira [a vida] 
de mim; pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para a 
entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu pai" (Jo 
10:18).   

 
Todas essas coisas mostram o domínio cognitivo e prático que 

tinha Jesus sobre todo aspecto da realidade: físico, moral e espiritual. Ele é 
Senhor só porque é Mestre. "Jesus é o Senhor" pouco significa na prática para 
aquele que hesita em dizer: "Jesus é inteligente".   

 
Ele não é apenas bom, mas brilhante. Ele é o homem mais 

inteligente que jamais viveu. Está agora supervisionando todo o desenrolar da 
história do mundo (Ap 1:5), enquanto ao mesmo tempo prepara o resto do 
universo para o nosso futuro papel nele (Jo 14:2). Ele sempre tem a melhor 
informação sobre tudo e certamente também sobre as coisas mais 
importantes para a vida humana. 
 


