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Meus queridos amigos, bom dia! A PAZ de nosso Senhor Jesus 

Cristo! Uma portentosa quarta-feira para você e todos os seus. Hoje a minha 
proposta é que nos transportemos para o momento que se segue logo após a 
ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Dois dos seus discípulos iam pelo 
caminho de Emaús, que fica a onze quilômetros de Jerusalém, e conversavam 
acerca dos últimos acontecimentos: crucificação e possível ressurreição do 
Mestre (Lucas 24:13-33). Mais tarde, à exceção de Tomé, os discípulos 
estavam reunidos em uma casa, com as portas e janelas trancadas.  

  
Procure colocar-se no lugar deles, estavam atônitos, num misto 

de alegria e medo. Haviam observado, bem de perto, o que havia acontecido 
com Jesus. Sua horrenda deformação física, resultante dos castigos romanos, 
aquele espetáculo de carnes esfaceladas pelos açoites, muito sangue e uma 
dor indizível. O que lhes aconteceria? O que sobreviria a vida daqueles 
apóstolos quando descobrissem onde eles estavam escondidos? (Lucas 
24:3644).  

  
Mas, como nos relata o evangelista Lucas, Jesus aparece entre 

eles. O que lhes poderia dizer Jesus? Começou explicando como havia chegado 
ali? Como ele conseguira ressuscitar? Como aquela pesadíssima pedra havia 
sido removida do túmulo? Qual o castigo que recairia sobre os seus algozes? 
Não, nada disso! As primeiras palavras de Jesus foram: “Paz seja com vocês!” 
(Lucas 24:36).  

 Agora, pegue essas palavras pronunciadas pelo próprio Cristo e, 
nesse início de dia, procure internalizá-las no seu coração. Nesses tempos de 
economia instável; de tantas certezas; de muito barulho e pouca solitude; em 
que a nossa sociedade tem se afastando tanto da Verdade de nosso Deus; 
aproprie-se dessa PAZ que somente Deus pode nos conceder. Que Ele possa 
lhe levar a “Águas tranquilas”, tal como descritas no escrito de hoje, de 
autoria da UMBET:  

  

ÁGUAS TRANQUILAS  
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Você já observou como lugares gramados com riachos, povoam 
nossa imaginação? Veja os lançamentos imobiliários: mesmo que haja apenas 
um pequeno pedaço de chão, procuram imitar uma paisagem assim.  

  
Observe as propagandas: quando querem falar de um lugar 

tranquilo, o que é que mostram? Pois bem: isso não estava longe da mente de 
muitos escritores sagrados.  

  
Davi mesmo utiliza essa imagem nas palavras “Ele me faz 

repousar em pastos verdejantes e leva-me para junto das águas tranquilas”. 
Repare bem que entre as coisas que não faltarão à ovelha do Bom Pastor, é 
um local de repouso e alimentação.  

  
Parece uma promessa banal, mas, se você pensar bem, esse local 

talvez seja uma das coisas mais difíceis de se achar em nossos dias. Comece 
examinando os lugares que você frequenta: a escola em que você estuda se 
encaixa na descrição de local de alimentação e repouso? Ou o local em que 
você trabalha? O lar em que você vive? A Igreja em que se reúne? São locais 
de repouso e alimentação?  

  
Recentemente um amigo me falou: “Chego em casa, é uma briga 

só. Isso depois de um dia inteiro em que o patrão pegou no meu pé. Procuro a 
Igreja, e, se não estão pedindo dinheiro, estão fazendo um barulho que 
parece um trio elétrico”.  

  
Espero que o mesmo não esteja acontecendo com você, mas se 

estiver, lembre-se que apenas o Bom Pastor, Aquele que dá a vida pelas 
ovelhas, é que pode conduzir você à pastos verdes e às águas tranquilas.  

  
Nosso mundo está ficando cada vez mais intenso e agitado. Um 

lugar tranquilo e repousante é o ideal de muitos que aproveitam os feriados. 
Mas o Bom Pastor nos tranquiliza e nos faz repousar, mesmo que a correria ao 
nosso redor seja insana. Mesmo que os lugares, em que se esperava encontrar 
repouso e tranquilidade, estejam cheios de agitação e perversidade.  

  
O Bom Pastor não precisa de coisa alguma para nos dar paz maior 

do que toda a capacidade que temos de entendê-la. Fale com Ele: “Senhor, 
abençoa meu dia. Peço Tua paz em tudo o que eu fizer hoje.”  

 
Fonte: www.umbet.org.br  

 

http://www.umbet.org.br/

