
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AA  HHiissttóórriiaa  ddoo  RReeii  MMeessssiiaass  ((66))  
(Suas Palavras e Obras) 
 
“És Tu Aquele que havia de vir, ou devemos esperar outro? 
Respondeu-lhes Jesus: Ide e anunciai a João as coisas que 
ouvis e vedes”. Mateus 11.3-4 
  
Quando você olha para a situação de nosso país, você não sonha 
com alguém que se levante como um revolucionário poderoso para 
nos libertar? Talvez você ainda não tenha pensado nisto, mas 
certamente já deve ter esperado que alguém fizesse algo pela “sua” 
causa! Nas empresas, poucos se aventuram a exigir seus direitos e 
assim desejam um “sindicato” para brigar por eles. Na escola, 
procuramos eleger logo um “líder” para que ele busque algo melhor. 
Sempre há exceções, mas a grande maioria vive na expectativa de 
um “super homem”. “Quem poderá me defender”? Até soa como 
brincadeira, mas quem é o seu “libertador”? Quem sabe você se acha 
auto-suficiente, mas como fica quando falta força para continuar, já 
que tudo dependeria de você? Alguns esperam a coisa ficar feia para 
correr aos pés do Senhor, pelo menos até tudo voltar ao normal. 
Outros, cheios de si mesmos, são orgulhosos, e seguem num 
caminho cheio de pedras e espinhos. Será que você é um destes? O 
interessante é que no contexto do versículo podemos constatar que o 
“precursor” de Jesus começa a duvidar de quem Ele é! Alguém que 
era dirigido pelo Espírito Santo de Deus começava a ter certas 
dúvidas. Na resposta de Jesus, podemos aprender que Ele não veio 
só para que tivéssemos uma liberdade nacional. Ele não veio 
simplesmente para nos tornar homens e mulheres sem problemas ou 
dificuldades. Ele não veio para ser nosso mordomo! Então, o que 
você espera do Senhor? Se é que você espera algo! Como prova, 
“veja o quê Ele tem feito na sua vida”. Será que você consegue notar 
algo? Meu amado, o Senhor Jesus nos adverte dizendo: “(...) Aqui na 
terra vocês terão muitos sofrimentos e tristezas; mas tenham ânimo, 
porque Eu venci o mundo” (João 16.33 Viva). Mas como é? Quer 
dizer que vou continuar vivendo como os demais? O libertador não é 
Ele? Acalme-se, pois Ele diz: “Vinde a mim todos os que estais 
cansados e sobrecarregados, e Eu vos aliviarei” (Mateus 11.28). No 
Senhor, meu amigo, você será vitorioso, pois Ele quer estar com 
você. Ele morreu naquela cruz e ressuscitou para que você pudesse 



ter esperança em Alguém. Veja o que Ele já tem feito na sua vida! 
Com o Senhor Jesus, há um horizonte muito além daquilo que você 
consegue imaginar. Tenha a esperança de uma vida melhor! Uma 
vida com qualidade. 
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