
 
 
 "Fora com Ele, clamavam, fora com Ele! Crucifica-O! Quê? Crucificar o  
 vosso Rei?, perguntou Pilatos. Não temos outro rei senão César, gritaram  
 os principais dos sacerdotes" 
 João 19.15 O Livro (www.ibsstl.org) 
 
 Evangelho de João (Valores Inconscientes) 
 
 Tente listar agora mesmo seus sonhos e expectativas, quantos itens dariam?  
 Tente pensar em algumas coisas, veja se consegue! Talvez você pensou em  
 coisas novas ou até mesmo coisas que já fazem aniversário que estão em sua  
 "lista". 
 
 Faça novo exercício com esses dados da lista, que poderíamos dizer que são  
 seus "motivos de vida". Imagine uma distribuição dos seus "sonhos" no  
 espaço entre você e o Senhor Deus. Recapitule cada um daqueles itens,  
 agora distribuídos, e faça-o se aproximar de quem será honrado e  
 glorificado quando tal conquista acontecer. Seja honesto, você sabe bem o  
 que é "seu" e o que é para o Senhor! Não tente justificar algo a Deus o  
 qual Ele não te pediu. Faça a aproximação com honestidade. 
 
 Este é um exercício interessante para verificarmos de forma simples,  
 nossos "valores inconscientes". Sabe o que é isso? O próprio significado  
 destas palavras sugere que seja algo que não é perceptível, apesar de  
 existente. A importância desta analise é observar quem é o seu Deus!  
 Percebe? 
 
 Fica claro na Palavra que nossas convicções serão testadas. Certamente não  
 por Deus, porque "Deus a ninguém testa", mas pelos inimigos de Deus,  
 aqueles que querem e lutam para escandalizar a Obra. Os valores  
 inconscientes é um dos "termômetros" que podem revelar que você não trata o  
 Senhor Jesus com a importância que deveria. 
 
 O próprio Pilatos vasculhou os Valores Inconscientes daqueles chefes e  
 sacerdotes e ficou claro que eles não tinham Deus como Senhor de suas  
 vidas, uma vez que rejeitaram a Cristo. Aqueles homens disseram em alto e  
 bom tom: "... não temos outro rei senão César...". 
 
 Se tudo o que você busca na vida, ou quase tudo, tem a finalidade única de  
 lhe satisfazer, então "não" é possível dizer que Jesus é seu Senhor e  
 Salvados! Se Ele é Senhor, você seria servo, concorda? É hora de reavaliar  
 suas prioridades! Será que ter Jesus como Senhor e se tornar servo fiel  
 diminui seu prazer de viver? Verifique seus "valores inconscientes" pelo  
 modo como vive! Veja se bate com aquilo que você professa. Pense nisto. 
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