
   

 
“Então disse o Senhor a Moisés: Sobe a Mim ao monte, e 
espera ali, e dar-te-ei tábuas de pedra, e a lei, e os 
mandamentos que escrevi, para os ensinares”. 
Êxodo 24.12 Thompson (Contemporânea). 
 

ABRA OS OLHOS 
Revelação de Deus (3/7 – Escrita em Tábuas de Pedra) 
 

Digamos que você fosse um candidato a uma vaga de emprego e foi 
aprovado! Quando se apresentou no setor de RH, uma pessoa da administração de 
pessoal lhe levou para uma integração e lhe mostrou toda a empresa, os setores, 
os colaboradores, os processos, etc. Posso afirmar que à medida em que conhecia a 
empresa, você ia também conhecendo o “Dono da Empresa”? Ou o contexto da 
empresa não refletia a visão administrativa do “dono”? Mesmo sem nenhum 
esclarecimento sobre a ética que era exigida ali, você tinha a “consciência” sobre 
grande parte dela, isso apenas observando o contexto da empresa.  

  
Ao final da integração você é levado a assinar um contrato de trabalho que 

consta todos os compromissos que há entre você e a empresa. Este documento 
deixa claro quais são as suas obrigações como novo colaborador e quais são os 
direitos que você com relação ao empregador.  

  
De uma forma parecida, toda a criação, tudo o que existe, manifesta, revela, 

o Criador! Então temos uma “noção” do Criador simplesmente observando a 
criação. Em cada um de nós há um “senso” quanto àquilo que não agrada ao 
Senhor. Apesar de estarmos naturalmente munidos de ambos “termometros”, o 
Senhor fez questão de nos deixar as Suas Leis! Percebe? São as revelações de 
Deus! Você nota as revelações do Senhor na sua vida?  

  
Tudo bem que você seguramente gostaria de receber uma cartinha, 

endereçada exclusivamente a você, e que teria todos os requisitos específicos 
(como uma receita) para que sua vida fosse segundo a vontade de Deus! Quem 
não gostaria de ter esse privilégio? Pois então, isso também foi feito meu amado! 
Essa cartinha, endereçada a você, se chama Bíblia e ela foi escrita para edificação 
da sua vida.  

  
Conclusão: Na bússola da sua vida, a direção certa, o ponteiro, mostra o 

Caminho que gera a vida,a vida com Deus, mas talvez você esteja caminhando 
noutra direção. Será que as Revelaçòes de Deus não o atrai tanto quanto o Mundo? 
Dê ouvido à voz de Deus, reconheça a sua soberania e dê valor à Sua Palavra. Que 
seu clamor ao Senhor, neste novo dia, seja: “Devolve-me a alegria da Tua salvação 
e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer” (Salmos 51.12). Pense nisso e 
procure não se desviar nem para a esquerda nem para a direita, persevere e que o 
Senhor Jesus Cristo te abençoe neste dia. Pense nisto. 

 
Fonte: Hagton 
www.umbet.org.br 

 

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

