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Queridos amigos, um bom dia! Uma ótima sexta-feira para você e 
todos os seus. Ontem, no “Presente da Rosas” vimos um pouco do relato do 
evangelista Lucas, tratado no Capítulo 19, entre os versículos do 11 ao 27. 
Hoje a temática continua a mesma, coincidente com um escrito de nosso filho 
Davi, através do escrito intitulado “Queimar de amor”. Sigamos, pois, a essa 
reflexão:  

  

QUEIMAR DE AMOR   
  
Sendo tratada com medo ou indiferença – duas reações 

igualmente preocupantes – pela maioria, a volta de Cristo é relatada nas 
Escrituras como um momento de grande glória, onde o Reino será entregue a 
Deus após a destruição de todo domínio, autoridade e poder (1 Coríntios 15: 
23-24). Portanto, para todos aqueles que foram alcançados por Sua graça, tal 
dia não é um marco histórico sem data definida para começar. Muito mais do 
que isso: o Seu retorno será um transbordar ininterrupto de sua misericórdia, 
de seu poder e de sua justiça, onde todos haverão de prestar contas, os 
pecadores haverão de ser julgados e um galardão será dado a todos aqueles 
que nEle esperam. Para tratar disto, Jesus conta uma parábola encontrada no 
livro de Lucas, no Capítulo 19, a partir do versículo 11 até o 27, explicando de 
modo didático e metafórico todas as esferas relacionadas ao homem após a 
sua vinda.  

  
Assim, enquanto muitos ansiavam pela manifestação imediata da 

glória de Cristo através de uma tomada de poder sobre Jerusalém, o Filho se 
coloca como um homem nobre que haveria de ser coroado como rei, mas que 
sofreria a humilhação de ser rejeitado e destratado por muitos – 
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representados pela figura dos súditos (Lucas 19: 11-12; 14). Antes de ascender 
aos céus, contudo, Jesus revelou aos seus discípulos o Evangelho, que deveria 
ser propagado a todos até o fim dos tempos, metaforizado pelas minas, a 
maior riqueza que os homens que a receberam poderiam ter. Deste modo, 
conforme fora expresso anteriormente, o nobre volta como rei e presta contas 
a cada um dos homens que receberam aquelas riquezas. Aqueles que 
respeitavam o seu Senhor, mostraram amor para com a Sua obra, foram 
presenteados com a Sua graça, pois demonstraram, não só pela sua boca, que 
aquela Palavra foi manifesta em seus corações (Lucas 19: 15-20). Tal sentença 
não se repetira com aquele que desprezou o valor de sua mina, pois suas 
atitudes foram prova do que habitava o seu coração, motivo pelo qual ele 
perdera o que ele jamais teve e nunca manifestou ter (Lucas 19: 21-25). 
Assim, Deus dá a cada um de acordo com o cumprir do seu chamado comum: 
de viver para a glória de seu nome e pregar o Evangelho a todas as nações. 
Todos prestaram contas, mas só aqueles que viveram sob a condução do 
Espírito se alegraram com o galardão precioso do Pai.  

  
Conclusivamente, “quebrando a onda” de todos os universalistas, 

Deus é claro tanto nas suas manifestações de misericórdia com também de 
sua justiça, através da condenação dos súditos, que hão de ser tratados como 
inimigos de seu reino, assim como todos aqueles que não forem alcançados 
por sua misericórdia (27). Pois, a sua volta é causa de pesadelos para os que 
não creem, as suas obras da carne hão de ser julgadas (2 Timóteo 2: 11-13)! 
Desta maneira, somos chamados a, assim como os dois primeiros homens que 
se apresentaram ao rei, a multiplicar o Seu Evangelho, que por Ele nós 
recebemos, a todos os homens, para que um dia possamos colher o delicioso 
fruto da promessa em comunhão nos céus (1 João 1: 2-4). Não porque as obras 
nos trazem a salvação, de forma alguma (Hebreus 11:6)! Entretanto, viver a 
“boa notícia” é testificar da obra que Deus realiza e completará em nosso 
coração (Tiago 2:18). Dessa forma, somos tomados por ansiedade santa, no 
desejo de viver eternamente a serviço do Senhor que nos resgatou e nos 
purifica de toda a injustiça! Porque, se somos salvos, não há maior privilégio 
que respirar, caminhar e queimar de amor por Ele, seja nesta vida, seja na 
eternidade. 
 


