
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AA  HHiissttóórriiaa  ddoo  RReeii  MMeessssiiaass  ((33)) 

(Suas Palavras e Obras) 

"Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, 
ensinando nas sinagogas, pregando as Boas Novas do Reino e 
curando todas as enfermidades e doenças". Mateus 9.35 NVI. 

   
Digamos que você sai todos os dias para trabalhar e é responsável 
por algumas tarefas que são "vitais" para a continuidade da 
produção. Mas você, na maioria das vezes, acaba se ocupando com 
coisas supérfluas e não dá a atenção devida aos seus compromissos 
diários. Sem enfatizar a iminente chamada de atenção que você 
levaria do seu chefe, como você acha que ficaria os processos 
produtivos que dependiam de seu trabalho? É certo que haverá um 
prejuízo, mas "a produção não pode parar"! Porém e você, como 
profissional, como fica nesta história? Eu conheço muitos 
"profissionais" que não dão a mínima para isso, espero que você não 
seja um desses! Viu só? Independente do mal que causa a si mesmo, 
o fato da pessoa não cumprir com o propósito para o qual foi 
designada causa um dano ao próximo. Na maioria das vezes estamos 
tão centrados em nós mesmos que nem percebemos quando 
atingimos àqueles que nos rodeiam. Será que você consegue 
identificar alguma situação em que você se comportou desta forma? 
No versículo de hoje, podemos observar que Jesus nos dá uma 
grande lição sobre ser responsável com seu compromisso, seja ele 
qual for. No contexto da passagem você poderá confirmar o nível de 
comprometimento do Senhor para com o próximo. E nós sabemos 
muito bem que Ele não fez o que fez por causa de um salário! 
Também é certo que não havia nenhuma obrigação para que Ele 
desempenhasse o papel pelo qual veio ao mundo. E é aqui que talvez 
esteja o nosso maior obstáculo - "que vantagem eu tenho em ser 
assim"? O nível de relacionamento entre as pessoas provavelmente 
tem caído por causa dessa expectativa quanto ao que se deseja 
receber de volta. Independente disso, Jesus prosseguia obstinado a 
cumprir com sua missão. Cada minuto entre os homens era uma 
oportunidade de se esforçar para melhorar a condição de vida 



daquelas pessoas. Meu amigo, se você parar para observar, verá que 
você só é mais alguém quando cumpre o seu papel nesta "única" vida 
que o Senhor Deus te deu. Se você já tem Jesus como seu Senhor e 
Salvador, já é hora de pensar no seu próximo. Ele precisa conhecer 
Aquele que tem dado Paz ao seu coração. Não guarde isso só com 
você, se é que você já experimentou do Amor de Cristo! Então, o que 
você acha? Vamos lá? O mundo precisa de você para conhecer a 
Deus. 
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