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20 a 26 de junho de 2021.

SARANDO AS FERIDAS.
“E, vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e
desgarradas, como ovelhas que não têm pastor” (Mateus 9.36).
Frequentemente essa é uma passagem bíblica utilizada para ensinar uma compaixão e
amor geral da parte Deus. Mas a pergunta a ser feita aqui é: o que motivou Jesus a
ensinar, pregar e curar em todas as cidades e vilarejos da Galileia?
Não tenho dúvidas de que quando Jesus viu as pessoas cansadas e desgarradas como
ovelhas sem pastor— lutando contra o pecado e as dificuldades da vida – seu coração
ficou comovido por cada uma delas. Ele foi tocado com as feridas expostas na vida de
cada uma delas. Jesus estava legitimamente preocupado com a alma dessas pessoas, e
foi isso que o moveu a agir.
A nossa resposta à pergunta, será também a nossa aplicação: Essa é uma qualidade do
ministério de Cristo que deveríamos imitar, mas raramente o fazemos – compaixão. A
compaixão precisa ser uma reação emocional que redunda numa ação solidária.
Como seguidores de Cristo, devemos ter um desejo profundo de ver homens e mulheres
retirados de sua escuridão espiritual para um conhecimento de Cristo. Devemos ser
movidos com compaixão pelos outros, e principalmente pelo destino eterno de cada um
deles.
Não podemos subestimar o poder que a mensagem do Evangelho do Reino tem de curar
“as enfermidades e moléstias entre o povo” (Mateus 9.35). Ao pregar o Evangelho do
Reino, Jesus abriu o único caminho para a cura completa de suas ovelhas feridas.

Somente o Evangelho do Reino, propõe salvação pela graça e não pelas obras. Somente
o Evangelho do Reino nos fornece a compaixão e o desejo profundo de vermos homens
e mulheres retirados de sua escuridão espiritual para um conhecimento de Cristo.
As feridas e o cansaço dessas ovelhas desgarradas e sem pastor, tem sua origem no fato
de não terem sido acolhidas no aprisco de Deus pelo correto ensino da doutrina do
evangelho. Os lideres daquele tempo não estavam cumprindo seu papel, e certamente
estavam distorcendo a mensagem do Evangelho. Por isso tantos feridos.
O verdadeiro evangelho diz que: Há perdão na cruz de Cristo. Há purificação pelo sangue
de Jesus. Há liberdade para os cativos: “Os cegos vêem, e os coxos andam; os leprosos
são limpos, e os surdos ouvem; os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado
o evangelho” (Mt. 11:5).
Jesus o bom pastor, tem o poder de oferecer descanso para as nossas almas, e curar
todas as nossas feridas. Aceite como verdadeira a mensagem do Evangelho do Reino de
Deus, e você que está cansado e oprimido encontrará alívio e cura para a sua alma.
Que Deus te abençoe!
Pr. Carlos Elias de Souza Santos.

SARANDO AS FERIDAS.
Mateus 9.36.
Quebra-gelo: A compaixão precisa ser uma reação emocional que redunda numa ação
solidária. Você consegue explicar o que significa esse tipo de compaixão?
1) Você acredita que a ministração distorcida do ensino de uma doutrina, pode
gerar o não acolhimento de pessoas no aprisco do Senhor, e abrir em cada uma
delas feridas terríveis? Explique o porquê?
2) Por outro lado, você crê que a correta ministração dos ensinos do Evangelho do
reino pode curar moléstias e enfermidades?
3) É verdade, que a Mensagem do Evangelho, quando anunciada, tem o poder de
evitar graves feridas na vida das pessoas? “Verdadeiramente ele tomou sobre si
as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si” (Isaías 53.4). É o
Evangelho do Reino que nos liberta do nosso próprio esforço e nos faz confiar
em Deus para a salvação de nossas almas.
4) Jesus o bom pastor, tem o poder de oferecer descanso para as nossas almas, e
curar todas as nossas feridas (Mt. 9.35). Você ainda é uma ovelha ferida, ou já
permitiu que a verdade do Evangelho do Reino cure suas moléstias e
enfermidades, fruto de uma compreensão equivocada sobre quem é Jesus e a
mensagem do Evangelho?

