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(Suas Palavras e Obras) 

 
 
“Mas Jesus, ouvindo, disse: Os sãos não precisam de 
médico, e sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que 
significa: Misericórdia quero e não holocaustos; pois 
não vim chamar justos, e sim pecadores [ao 
arrependimento]”. Mateus 9.12-13 Genebra (Revista e Atualizada) 
  
A História do Rei Messias (Suas Palavras e Obras) 
  
Para que grupo de pessoas sua atenção está mais voltada? É certo que muitos de 
nós se preocupam mais consigo mesmos. Dificilmente encontraríamos a origem 
deste egoísmo, mas posso afirmar que a mídia hoje é um forte canal para esse tipo 
de disseminação de idéia. Você deve concordar que, com poucas exceções, 
normalmente procuramos estar rodeados de pessoas que são no mínimo como nós, 
“gente boa”. Quando você olha para a outra parte da sociedade, vê que há uma 
classe de excluídos. Aqueles que aparentemente não tem mais jeito, são 
inacessíveis. Por que será? Se você for bem honesto, verá que muitas vezes isso é 
fruto de nossa arrogância e presunção. Sempre somos os melhores, seja no 
trabalho, ou na escola, ou com os amigos, ou na família. De uma forma ou de outra 
o “eu” acaba sendo o parâmetro para definirmos quem é bom e quem não é! É com 
esse tipo de atitude que os estudiosos da época criticavam o Senhor Jesus. Cegos, 
pelo orgulho próprio, não conseguiam ver que todos podem ter uma chance quando 
se arrependem de seus maus caminhos e reconhecem o Senhorio de Jesus. Nas 
palavras do Senhor fica claro que o homem justo aos próprios olhos não reconhece 
sua necessidade da salvação. Somente aquele homem que tem ciência de sua 
condição pecaminosa, consegue agir com humildade suficiente para se dobrar 
diante do Senhor. Meu amigo é necessário que você entenda que não é uma vida 
de obras que o fará digno da atenção de Deus. Não é o formalismo religioso ou as 
tradições que o colocarão em um lugar privilegiado no dia da prestação de contas. 
Ser bom não basta! “Aquele que julga estar em pé cuide-se para que não caia”. 
Seguramente o Senhor “não jogará perolas aos porcos”, antes Ele se voltará para 
aqueles que possuem um coração quebrantado e sedento da presença de Deus em 
sua vida. O desafio neste dia é procurar colocar em prática o amor ao próximo, 
assim como o Senhor tem feito com você. Se você já experimentou da alegria de 
conhecer o Senhor Jesus, naturalmente desejará que outros venham a sentir o que 
você tem sentido. Você já sabe na vida de quem o Senhor age, agora é com você! 
Pense nisto. 
 
Fonte: www.umbet.org.br  
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