
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AA  HHiissttóórriiaa  ddoo  RReeii  MMeessssiiaass  ((1122))  
(Suas Parábolas)  
 
"Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos 
desejaram ver o que vós vedes, e não viram, e ouvir o que vós 
ouvis, e não ouviram". Mateus 13.17  
   
Você parou para ver o quanto você é "privilegiado"? Talvez você 
tenha uma visão bem pessimista, mas seguramente é por que não 
tem dado atenção aos detalhes! No âmbito mundial, o Brasil está em 
uma condição diferenciada, mesmo que ainda não seja um primeiro 
mundo. A liberdade que você desfruta aqui é incomparável. Quando 
você olha para a sua região, no mínimo verá que pelo menos você 
tem aonde morar. Isso não é para todos, e você sabe disso. Sem 
falar de família, amigos, colegas que estão ai ao seu redor. Você 
pode até estar desempregado, mas veja sua condição profissional e 
verifique as estatísticas nacionais quanto à formação, veja até que 
ponto Deus permitiu que você chegasse! Enfim, você é um 
"privilegiado"! Pode ser que você fica se concentrando apenas no 
ponto negativo de sua vida, deixando de olhar para o que realmente 
tem valor. Porém,  independentemente de tudo isso, você parou para 
ver o quanto Deus te ama? Se você nem acredita em Deus então 
certamente lhe falta visão de futuro. Deve te faltar expectativa ou há 
apenas uma esperança vaga de um amanhã melhor. Se você tem 
ciência deste amor de Deus sobre você, então as coisas têm um algo 
diferente para te revelar. Quando lemos o Antigo Testamento, vemos 
homens e mulheres que se dobravam diante do desejo de partilhar 
de uma experiência pessoal com o Senhor, mas, limitados pelas suas 
condições, não desfrutavam do que você tem hoje. Por isso Jesus 
Cristo diz que muitos profetas e justos desejavam passar pelo que 
você passa hoje. Por causa de Jesus você consegue, se quiser, 
render-se ao amor de Deus e sentir a Paz que o mundo não entende 
e nem vê! Quando você olha para a Palavra do Senhor há uma 
presença de Deus, o Espírito Santo, que o ajudará a ouvir a vós do 
próprio Senhor ao seu coração. É certo que muitos não conseguem 
dar lugar a essa condição, mas saiba que Ele mesmo esclarece o que 
é para você. A porção de conhecimento necessária para aquela 
ocasião o Senhor fala no seu intimo. Tudo bem que a escolha é sua, 
mas não vale dizer que Deus te deixou na mão! Saiba que "um 



coração quebrantado move o coração de Deus". Humildade faz toda a 
diferença e Ele não te deixará em confusão alguma. Neste dia, abra 
os olhos do coração e contemple o ponto privilegiado em que você 
vive. Louve ao Senhor por isso. 
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