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Queridos amigos, bom dia! Uma ótima sexta-feira para você e 

todos os seus. Há quem assegure que vivemos tempos que sedimentam uma 
breve volta do Senhor Jesus, dado que estamos sob a ação de acontecimentos 
que evidenciam, de forma incontestável, até onde pode chegar a maldade do 
homem. O coração de muitos esfriou, há guerras e rumores de guerras, e 
desastres naturais, por ação, ou omissão, do próprio homem. Como anunciou 
o evangelista Lucas, “haverá também coisas espantosas” (Lucas 21:11).  

  
Mas apesar de tudo isso, que nos circunda, continuamos “ricos de 

espírito”, que na definição de Plínio Salgado, “é ter orgulho do livro que se 
leu ou se escreveu; do título que se obteve; das láureas que se 
conquistaram; do cargo que se exerce; do prestígio que se goza; da casa 
que se mora; da roupa que se veste; da notícia laudatória dos jornais; do 
dinheiro que se tem; dos primores de inteligência ou da beleza física; do 
dinheiro que se tem; do olhar dos admiradores; da opinião do vizinho. É 
amar uma dessas coisas, ou algumas, ou todas; prender-se a elas, 
subordinar-se ao seu império.”  

  
Continuamos presos, ao aqui e agora, fitando “as lindas pedras” 

do templo, cativos das paixões terrenas, esquecendo-se de que Cristo não 
veio para governar escravos. Dito isto, sigamos ao escrito de nosso filho Davi, 
fundado no evangelho de Lucas 21:5-19:      
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A GLÓRIA DO REI  
  
Conflitos existem desde o dia em que o homem revelou a sua 

natureza pecaminosa ao mundo. A morte de Abel pelas mãos do próprio irmão 
nada mais era do que a primeira gota de um oceano sangrento provido pelas 
mãos humanas em nome de muitos. A igreja do Senhor – obviamente me 
referindo à invisível, constituída pelos Seus filhos – durante todo este tempo 
se revelou como um alvo fácil de ser atingido, mas difícil de ser controlado. 
Enquanto o amor de Deus transborda no coração do cristão, o desejo de 
buscar e viver os Seus propósitos passa a ser o nosso alimento, mesmo quando 
estamos suscetíveis a danos pelas renúncias que acompanham a vida dos 
alcançados.  

 
Então, baseando-se no texto de Lucas 21, do verso 5 ao 19, Jesus 

revela o conteúdo do Evangelho na transformação do nosso modo de viver, 
quebrando todos os paradigmas e expondo que abdicação e perseguição são, 
sem dúvida, as maiores provas de autenticidade do trabalho divino em nossos 
corações.  

  
Portanto, elucidativamente, os discípulos, apesar da proximidade 

do dia do sacrifício de Cristo, estavam ainda desconectados da realidade, 
concentrados em observar as lindas pedras daquele tempo. Consciente dos 
pensamentos altos pela parte de seus seguidores, o Filho os surpreende ao 
avisá-los de que aquele templo tinha os seus dias contados, ou seja, que não 
haveria de resistir o fim dos tempos. Tal alerta fora feito para adverti-los 
quanto aos enganadores que haveriam de surgir para desviar os Seus da busca 
por glorificá-Lo (Lucas 21:8; Judas 17-21).  

 
Dessa forma, através de diversos sinais intermediários (Lucas 21: 

9-11), nós somos capazes de mensurar a proximidade de sua volta. Contudo, 
Ele nos motiva a testemunharmos do seu sacrifício e da sua mensagem quando 
formos perseguidos por proclamarmos o Seu nome. Criando um simples 
silogismo, Ele consequentemente nos revela que a perseguição é a resposta 
mais autêntica para a validade de um ser que afirma ser um eleito dEle, 
porque, desde o início, tais revelações são propostas aos que o seguem e o 
amam (Lucas 21: 12-17; Filipenses 1:29).  

 
Afinal, como podemos bem ver em nossos relacionamentos 

diários, amamos uns aos outros quando renunciamos o que nos é mais 
confortável para colocarmos a nós mesmos como dignos do cuidado e da 
atenção do próximo. A diferença maior é que, como seres falhos que somos, é 
impossível nós termos força para viver as “boas novas” em nós mesmos. E é a 
partir desse ponto que Ele se revela ainda mais poderoso e misericordioso.  

  
O Espírito Santo, que em nós habita para nos guiar nos Seus 

planos, é o mesmo que nos ajuda a perseverar na caminhada para o habitar 
celestial. É Ele quem nos impede de desistir e abandonar a luta (Lucas 21: 
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1819). Quando estamos expostos ao preconceito ou à morte por honrar o 
nosso Senhor, é Ele que usa de nosso testemunho para resgatar outros 
corações sedentos e nos satisfaz diante das dores do fim da jornada (Atos 7: 
55-60).  

 
Dessa maneira, não temos razões para temer, pois a nossa 

eternidade nunca dependeu de uma decisão ou de qualquer atitude nossa: 
somente por sua maravilhosa graça. Quer estejamos diariamente cercados de 
possíveis apedrejamentos ou não, somos tomados por esperança e coragem 
para viver o Evangelho que, como espada, nos atingiu e nos chama para a 
batalha. Sem medo correremos, atacaremos e nos defenderemos, entendendo 
que nenhuma lança será profunda o suficiente para sequer ferir o 
relacionamento eterno que, com Ele, guardamos, para vermos tamanha 
glória, a glória do Rei dos exércitos (Efésios 6:17; 2 Coríntios 3:18; 1 Timóteo 
4:10).  

 
 


