
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AA  HHiissttóórriiaa  ddoo  RReeii  MMeessssiiaass  ((1100))    
(Suas Palavras e Obras) 

"Entrando Ele em casa, os cegos se aproximaram, e Ele lhes 
perguntou: Vocês crêem que Eu Sou capaz de fazer isso? Eles 
responderam: Sim, Senhor! E Ele, tocando-lhes os olhos, disse: 
Que lhes seja feito segundo a fé que têm!" Mateus 9.28-29 NVI 

 
Na história descrita no Evangelho de João um determinado homem 
nasceu cego! Aprendeu a viver como cego! Muita gente explicava a 
razão daquela fatalidade, mas nada mudava. Ele continuava cego! 
Um dia ele foi curado por Jesus e voltou a ver. Para criticarem mais a 
respeito de Jesus os líderes religiosos interrogavam o ex-cego até 
que ele deu a seguinte resposta: "Não sei se Ele [Jesus] é pecador ou 
não. Uma coisa sei: eu era cego e agora vejo!" (João 9.25). Fato é 
fato! Ele era cego e agora via. Experimentava uma nova maneira de 
viver. Não tinha que fazer qualquer esforço para viver diferente. Ele 
agora via. O que não dava era pra continuar vivendo como cego. O 
milagre de Jesus mudara a história da vida daquele homem. Quando 
Jesus Cristo operar um milagre em sua vida, seguramente ela será 
diferente. Os que lhe conhecem notarão que você reage de modo 
mais vivo ao que lhe cerca. Você não precisa convencer alguém das 
mudanças.  Eles mesmos vão notar. Bem, os líderes religiosos 
expulsaram o ex-cego da religião. Está descrito na Bíblia assim: 
"Jesus ouviu que o haviam expulsado, e, ao encontrá-lo, disse: Você 
crê no Filho do homem? Perguntou o homem: Quem é Ele, Senhor, 
para que eu nEle creia? Disse Jesus: Você já O tem visto. É Aquele 
que está falando com você. Então o homem disse: Senhor, eu creio. 
E O adorou" (João 9.35-38). Quando Jesus manifestar-se a você 
adore-O, submeta sua vida a Ele, como fez aquele ex-cego. O 
objetivo divino, ao realizar milagres na sua vida, é para que você 
reconheça o Senhorio de Cristo Jesus no seu modo de viver. Isso é 
vida cristã! Se você desejar que sua vida seja assim, fale com Ele e 
procure mudar de vida. Um momento de oração é suficiente. Saiba 
que um "coração quebrantado move o coração de Deus" e, sendo 
assim, Ele não te deixará sem resposta. Pense nisto.  
 



Baseado no Texto do pastor Janus T Cezar/Boletim IBV 140 
(9/10/2005). 

Fonte: www.umbet.org.br  

http://www.umbet.org.br/

