
  

 

“Isto dará cumprimento 
à Mensagem de Deus  

pelos Seus profetas” 
Mateus 1.22 Viva 

 
Você conhece alguém que em sua opinião é totalmente 

confiável? Alguém que você avalizaria? Alguém cuja “palavra” é única 
e fundamentada na verdade, sem rodeios? Difícil não é mesmo? Pois 

é, mas existem pessoas assim, eu creio!  
  

Existem vários canais de comunicação (jornal nacional, outros 

noticiários, revistas, documentários, ...), os quais são passivos de 
confiança (ou deveria), criado com a finalidade de nos informar. Legal 

não é? Mas você confia na “palavra” desses “comunicadores”?  
  

Qual é a fonte de “verdade” para a sua vida? Você já parou 
para pensar nisto? A sua vida, hoje é motivada por qual verdade, ou 

por quais? Observar a fonte para se deduzir a autenticidade do que 
ouvimos ou lemos é uma das formas de avaliação! É uma avaliação 

difícil, mas imprescindível! 
  

Talvez você só assista um determinado programa jornalístico 
por tê-lo como o mais sério, o mais bem feito, ou até mesmo, o mais 

atualizado. Provavelmente algo semelhante também deve acontecer 
com as publicações impressas. Há certos assuntos que por si só 

parecem ser pura manipulação e claramente poderíamos dizer que 

são veiculados segundo interesses, será que você consegue 
diferenciar o que serve para sua vida e o que não serve?  

  
Pelo visto você não é diferente de mim neste aspecto e minha 

conclusão é que geralmente, no exercício da vida, no dia-a-dia, nos 
orientamos por “supostas” palavras confiáveis! Depois questionamos 

por que a verdade ficou tão relativizada, pois facilmente nos 
esquecemos que abrimos às portas para a “mentira” sem questionar.  

  
Talvez seja esse o motivo pelo qual você não tenha bem 

definido o objetivo de sua vida! Se você não estiver assim, ótimo! 
Enfim, a que você tem submetido seus ouvidos até agora? “Diga-me 

quais livros você lê e eu te direi quem você será amanhã”, 
interessante afirmação não acha?  

  

A “fonte” é um parâmetro importante!  
  

O texto bíblico no Evangelho de Mateus: “Isto aconteceu para 
que se cumprisse...”, ocorrem mais de 10 vezes! A intenção do 

apóstolo era certificar aos seus leitores de que esta é uma “Palavra 



  

Confiável”. Assuntos abordados a mais ou menos mil anos antes da 

sua publicação foram e são cumpridos nos mínimos detalhes. Mesmo 

com o avanço da meteorologia, ainda assim você garante (100%) 
que o tempo será como foi anunciado? A única concepção humana 

digna de confiança é “tudo vai mudar”. Não se sabe para o quê e nem 
para onde, mas vai acontecer. Qual é a fonte de verdade para a sua 

vida? 
 

Pense Nisto 
 

Fico perplexo por ver vidas se entregando ao acaso, visto que o 
mundo não oferece segurança alguma nem mesmo quando fala, 

quanto mais no que diz respeito a ações. Portanto, tente colocar a 
“âncora” de sua vida presa a Rocha que é Cristo Jesus. Ele é a 

Mensagem de Deus que livra o homem da morte. Somente nEle há a 
verdade que liberta. Essa notícia é do “seu” interesse! “NEle você 

pode confiar”.. 

 
Ore 

 
“Pai, como não me perder nas circunstâncias cheias de aparências? 

Como não ceder às mentiras que querem me seduzir? É 
humanamente impossível Senhor, eu sei! Mas creio que no Teu Filho 

amado, Jesus Cristo, sou mais do que um vencedor. Ajuda-me a 
olhar com os Teus olhos e só assim verei o caminho da verdade e da 

vida. Em Nome do Senhor Jesus Cristo. Amém” 
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