
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AA  HHiissttóórriiaa  ddoo  RReeii  MMeessssiiaass  ((99))  
(Suas Palavras e Obras) 
 
“Considerem: Uma árvore boa dá fruto bom, e uma árvore 
ruim dá fruto ruim, pois uma árvore é conhecida por seu 
fruto”. Mateus 12.33 NVI 
  
O que você procura observar nas pessoas a fim de que as conheça 
melhor? Uma certa vez um líder sugeriu uma dinâmica onde todos 
deveriam fazer o movimento que ele mandava. Até ai tudo bem, mas 
ficou bem complicado quando esse líder começou a fazer alguns 
movimentos diferentes enquanto ordenava outros tipos de ação. 
Vejam só, mesmo em algo tão simples conseguimos constatar que as 
pessoas obedecem com mais facilidades os exemplos do que as 
ordens! Muitas vezes somos tentados a ficar só falando dos outros, 
mas que exemplo eu e você tem feito e que seja digno da atenção 
das pessoas do nosso convívio? Talvez você até tem conseguido 
chamar a atenção, mas tente se recordar de uma atitude sua que 
serviu de bom exemplo para alguém! Viu só, isso já não é tão fácil! 
Mas espere ai, Jesus era perfeito, porque ainda assim havia pessoas 
que falavam mal dEle? É, isso é inegável, mas por incrível que pareça 
os bons exemplos não significam que sua vida sempre será admirada! 
Sempre haverá os invejosos que tentam fazer com que você siga em 
outra direção. E não preciso ir longe para explicar isso, pois era por 
causa de acusações infundadas que o Senhor Jesus repreendia 
aqueles homens. O versículo acima resume o ensino de Jesus desta 
passagem, mas antes que você comece a usar essa “técnica” nos 
outros, quero convida-lo a se avaliar! Será que as pessoas que te 
observam podem aprender algo de bom pela forma como você vive? 
Sim, pela forma como você vive! Saiba que é o que você produz ou a 
forma como você reage as circunstâncias que irão mostrar o que está 
de fato no seu coração. Jesus quando foi preso e estava diante dos 
seus perseguidores, os desafiava a mostrar algo que pudesse 
condena-lO. Jesus possuía uma consciência pura. Ai mesmo onde 
você está, será que vai dar para ser um bom exemplo hoje? Tente 
seguir os passos do Senhor Jesus e, desta forma, “em tudo seja você 
mesmo um exemplo para [os outros] fazendo boas obras. Em seu 
ensino, mostre integridade e seriedade; use linguagem sadia, contra 
a qual nada se possa dizer, para que aqueles que se opõem a você 



fiquem envergonhados por não poderem falar mal de [vós]” (Tito 
2.7-8). Siga o exemplo do Mestre. Seja irrepreensível. Pense nisto e 
tenha um ótimo dia na presença do Senhor. 
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