


01. O profeta – Mt. 5.1-2

Resumo:

Meditação:

Oração:

Ação:

Reprodução:

Jesus, em sua própria história, reencena de forma es-
petacular o drama da história de Israel. Assim como 
o povo escolhido por Deus, Jesus era descendên-
cia de Abraão; foi tirado do Egito; separado e bati-
zado; passou pelo deserto; até chegar, por fim, ao 
cume de uma colina para proclamar a Lei do Senhor. 
Entretanto, Jesus não era apenas mais um profeta, 
Ele próprio era o Legislador e o cumprimento perfei-
to da Lei. O profeta por excelência. Jesus fala com 
a autoridade de quem é a própria verdade, fato que 
fez líderes e poderosos de sua época odiarem-no, 
ao mesmo tempo em que muitos, especialmente os 
mais humildes, encantavam-se com sua sabedoria e 
poder. Nesta preciosa passagem das Escrituras, so-
mos guiados cuidadosamente por Jesus no caminho 
da vida bem-aventurada, aquela à qual todos os ho-
mens anseiam, mas apenas os discípulos do Mestre 
desfrutam.

Há, no seu coração, autoridade superior a Jesus?

Senhor, a magnitude da tua obra e a grandeza de 
quem tu és escapam, por muito, às minhas faculda-
des. Quebranta o meu coração para que eu possa 
submeter-me a ti alegremente. Rogo-te que me livres 
da tentação de fechar meus ouvidos para ti, e que o 
teu Espírito me convença todos os dias de que não 
há palavras mais justas e dignas que as tuas. Amém.

Precisamos adotar uma postura interior de profunda 
reverência e atenção às palavras do Senhor. Não se 
trata de mera encenação exterior farisaica. Estamos 
diante do conselho de Deus e nada há que se pos-
sa comparar a essa oportunidade. A quem muito é 
dado, muito será cobrado.

Em todas as oportunidades que você tiver, compor-
te-se de maneira respeitosa e reverente enquanto a 
Palavra de Deus estiver sendo exposta. Evite con-
versas paralelas e distrações diversas, além do que, 
influencie os seus através do exemplo.
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