
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AA  HHiissttóórriiaa  ddoo  RReeii  MMeessssiiaass  ((1111))  
(Suas Palavras e Obras) 
 
“Um dia alguns dos líderes dos judeus, incluindo certos 
fariseus, vieram a Jesus, pedindo para ver um milagre que 
provasse que Ele realmente era o Messias”. Mateus 12.38 Viva 
  
Há algo de errado em exigir provas concretas ao Senhor? Numa 
resposta genérica eu diria que não, mas será que você tem estado 
pronto para aceitar as evidências uma vez apresentadas? Jesus 
constantemente oferecia provas miraculosas em apoio às Suas 
reivindicações, por outro lado, Ele se recusava a operar milagres 
somente por ostentação. Alguns lideres religiosos da época se 
recusavam a crer apesar de todas as provas que Jesus já lhes havia 
apresentado. Jesus, não dando lugar ao exibicionismo requisitado, 
remete-os para O grande e decisivo Sinal de Sua identidade: a Sua 
própria “ressurreição” dentre os mortos. Que sinal você precisa para 
perceber que o Senhor Jesus é quem Ele diz ser? Muitos ainda estão 
neste empace do “só acredito vendo” e nunca saem do lugar. Talvez 
você é um desses! Já há outros que até conseguiram ter experiências 
pessoais de vida com o Senhor Jesus, mas vivem no dilema de “será 
que Ele ainda está comigo?”. Certa vez eu fiquei perplexo refletindo 
sobre aquela história de Daniel. Ele, escravo em uma terra distante, 
presenciava um povo pagão profanar as coisas sagradas, ou seja, ele 
via o povo tratando com irreverência o que era do Senhor Deus. Não 
conseguia entender porque Daniel não duvidara da presença de Deus 
na vida dele, uma vez que o povo fazia o que fazia e nada lhes 
acontecia! Foi ai que eu aprendi qual era realmente a abrangência 
dessa “soberania” de Deus. Daniel tinha certeza da presença do 
Senhor na vida dele, mesmo durante o silêncio de Deus! Parece meio 
contraditório, mas será que você consegue ouvir o Senhor também 
no silêncio? Ou para você sempre é necessário que algo aconteça 
para que a sua fé não caia por terra? Jesus não precisa provar nada 
para ninguém a fim de que se torne Senhor. Ele é Senhor e Salvador 
independentemente do que eu ou você pense! Ele busca verdadeiros 
adoradores. Homens e mulheres que sabem o que realmente significa 
ter fé. Os religiosos da época de Jesus não conseguiram compreender 
e muito menos ver os sinais e maravilhas que apontavam para o 
Senhor da glória. Meu amigo talvez seja hora de você dar valor aos 



extraordinários feitos que o Senhor realiza em você. Olhe ao seu 
redor e dê glórias ao Senhor, tenho certeza que você tem motivos. O 
grande Sinal já foi dado! Lembre-se disso. 
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