
  

 

 
“(...) Senhor, quem creu em nossa mensagem? 

Conseqüentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a 
mensagem é ouvida mediante a Palavra de Cristo”.  

Romanos 10.16b-17 NVI 
  

Quase mil anos antes do nascimento de Cristo o profeta Isaías 
já falava sobre Ele (Isaías 53). Na descrição física não veríamos nada 

de atrativo, aparentemente não havia nada de desejável. Durante a 
vida de Jesus podemos perceber que a maioria dos homens o 

desprezavam, certamente devida simplicidade. Mas veja que a 

informação sobre Jesus já vinha de longa data e que Isaías não foi o 
primeiro a falar dEle! O próprio Senhor Deus já fez diversas 

referências sobre Jesus. 
  

Você teve oportunidade de ver o filme de Mel Gibson sobre a 
Paixão de Cristo? Muitos consideraram exagero, mas ali é possível se 

ter um pouco mais de noção sobre o sacrifício de Jesus pela sua vida. 
De uma forma ou de outra é bem provável que você tenha pelo 

menos um pouco de conhecimento a respeito da vida, morte e 
ressurreição de Cristo, mas a grande perguntar é: A mensagem de 

Jesus Cristo muda o quê na sua vida? Você tem alguma noção sobre 
a Mensagem da  cruz? 

  
Em muitos há uma frustração em considerar que talvez não se 

veja resultado na semeadura que faz proclamando a Mensagem da 

cruz! Porém a correta expectativa em falar do Senhor deve ser um 
ato de fé em Deus. É pela fé que insisto em dizer que hoje a salvação 

bate a tua porta! Talvez você não se veja com tal incumbência. 
Talvez não considere que o andar diário com Cristo seja uma 

proclamação viva da Mensagem da cruz e vive protelando! E pior, 
talvez evite até mesmo pensar ou dar lugar à revelação de Deus ao 

seu coração sobre o Chamado.  
  

Tal comportamento já era visto no povo de Israel, muitos 
também não resolveram em seus corações dar ouvidos à Palavra. 

Alguns simplesmente ignoraram a pessoa do Senhor Jesus. Já outros 
não priorizaram como deveriam. A vida, morte e ressurreição de 

Cristo causam alguma reação em você?  
  

Quero lhe dizer que já vi pessoas que julgavam ainda ter tempo 

e hoje apenas o tempo dá conta deles, pois ficaram na história. 
Pensar no futuro implica em ir além do material, do tangível. O   

Apóstolo Paulo nos deixou um bom conselho: "Assim, fixamos os 
olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê 



  

é transitório, mas o que não se vê é eterno" (II Coríntios 4.18). Você 

dá ouvido à Mensagem? 

 
Pense Nisto 

 
A Mensagem está ao seu alcance, sua decisão fará toda a diferença! 

Cristo pode lhe dar uma visão correta sobre a existência humana e 
seu futuro, somente nEle você descobrirá o verdadeiro significado de 

"Novidade de Vida". Lembre-se: sua eternidade começa agora! 
Verifique se será com Deus ou não. 

 
Ore 

 
"Soberano Deus me livra do engano de se viver longe de Ti. Não 

estar Contigo é permanecer sobre o domínio da morte. Derrama da 
Tua graça sobre minha vida, pois creio que somente em Jesus sou 

justificado de meus pecados. Sonda o meu coração e firma os meus 

pés nos Teus caminhos. Por Jesus. Amém" 
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