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Queridos amigos, bom dia! Uma ótima terça-feira para você e 
todos os seus familiares. Religiosos, ah os religiosos! Sempre estão à espreita 
no objetivo de condenar Jesus por alguma regra da Lei. Procuraram assim 
fazê-lo com o homem da mão mirrada (atrofiada). O trouxeram a sinagoga no 
dia de sábado e a real intenção não era de acolher aquele pobre homem, mas 
testar Jesus, ver se Ele seria capaz de transgredir o “santo” sábado.  

  
Jesus o curou e afirmou para os escribas e fariseus: “O sábado foi 

feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado” (Marcos 
2:27). Isso deixou os religiosos furiosos, não entenderam que para tudo há que 
haver bom senso, equilíbrio. As leis perdem o seu mister quando exercidas 
com excesso de formalismo, numa “justiça” que a afasta da verdade.  

  
No escrito, que adiante segue, baseado no evangelho de Lucas, 

mais uma vez essa confrontação é constatada entre Jesus e aqueles cujos 
costumes religiosos estavam acima até mesmo do amor ao próximo. A autoria 
é de nosso filho Davi. Eis o texto:  

  

TRANSCENDER-SE-Á  
Davi De La Fuente Cezar  
  
“A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que 

clareia o meu caminho” (Salmo 119:105). A verdade seja dita: nenhuma fonte 
é mais confiável que as próprias Escrituras para nos guiar acerca das verdades 
a nós reveladas sobre e pelo próprio Deus. Em um mundo onde o humanismo é 
mandamento e sonhos viram leis, o relativismo apossa a nosso cotidiano e 
coloca nas mãos do homem de instituir o que lhe é certo ou errado. Contudo, 
na segunda metade do capítulo 20 do livro de Lucas, a partir do verso 27, até 
os quatro primeiros versículos do capítulo seguinte, Jesus nos revela um pouco 
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mais da veracidade dos Seus absolutos, que regem o universo no molde de Sua 
vontade.  

  
Desta forma, lembrando-se do contexto a que esse texto se 

aplica, muitos fariseus permanecem tentando manipulá-lo com a intenção de, 
a partir de alguma resposta, condená-lo, seja por iniciativa do povo, como do 
próprio Estado romano. Assim sendo, lançam um questionamento com 
premissas enganosas para sugerir um silogismo enganoso. Conhecendo a 
intenção daqueles corações e, ao mesmo tempo, sabendo a necessidade dos 
cristãos de terem conhecimento das realidades sobre a ressureição e a vida 
após a sua segunda volta, Ele nos dá uma lição importante quando nos diz que 
a herança celestial está além de qualquer selo ou sacramento, nos 
esclarecendo que, como filhos ressurretos, somos Filhos de Deus (Lucas 
20:36).  

 
Como se o conhecimento sobre a eternidade não bastasse a nós, 

ouvintes de Sua Palavra, Cristo novamente se reafirma como o Messias 
Prometido, digno de honra e glória, usando das palavras presentes de um 
salmo davídico (Salmo 110:1) para tratar de que, Davi, consciente de que 
Deus traria a salvação ao mundo dentro de sua genealogia, já engrandecia o 
Salvador como senhor, contrapondo a ideia de que a identidade de Jesus era 
puramente humana (João 1: 1-4). Afinal, pouco aquele nazareno teria poder 
para fazer se ele fosse originado pela carne como nós. Todavia, 
diferentemente de qualquer um de nós, Ele glorificava o próprio nome em 
humildade e por mérito, não permitindo que houvessem brechas para o 
pensamento alheio do nosso cotidiano de que Ele era apenas um mestre ou 
mais um profeta, e sim uma dádiva do Senhor (Romanos 6:23)!  

  
Portanto, para aconselhá-los de modo conclusivo, o Cristo define 

para nós o conceito central da espiritualidade, que está muitíssimo além da 
manutenção dos costumes religiosos ou do reconhecimento humano – que por 
sinal são vistos como práticas condenáveis e herdeiras do orgulho individual 
legalista (Lucas 20: 45-46; Gálatas 5:4). Sequencialmente, Ele trata da 
humildade, confiança e gratidão plena em Deus como sentimentos decisivos 
para avaliarmos o agir do Espírito Santo em nossos corações, através do 
exemplo da viúva que entregara tudo que tinha como oferta (Lucas 21: 1-4; 1 
Coríntios 2: 15-16).  

 
Desta maneira, mais uma vez o nosso Pai nos revela seu cuidado 

para conosco, ajudando a focar no que é, de fato, essencial: a mensagem do 
Evangelho. Porque, quer tratemos da ressureição e da justificação, quer 
tratemos das mudanças que tem sido feitas em nossas vidas, de todas as 
formas tudo colabora para que o Seu Nome seja glorificado por todas as 
nações, nunca cabendo a nós decidir se, quando ou como isso aconteceu, 
acontece ou acontecerá (Romanos 9:16)! E, novamente, graças a Ele por isso! 
Soberano Ele é sobre todas as coisas e maravilhoso é o seu amor, que 
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transborda em nós esperança: pois a Sua vontade foi o ontem, é o hoje e 
transcenderá o amanhã (Efésios 3: 20-21)!  

 
 


