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Quatro homens e seus destinos
As passagens de Lucas 16,19-31 e Lucas 18.9-14, nos apresentam quatro
homens em situações de suas vidas. São eles:
Um homem rico, um mendigo, um fariseu e o outro, um publicano.
Estão em posições contrárias. O rico e o mendigo; fariseu e o publicano. Jesus
ao apresentar essas parábolas nos ensina lições:
·Insensibilidade à dor do outro: o rico mesmo tendo a sua porta um mendigo
não o amou como seu próximo. O fariseu não orou pelo publicano, sabendo
que era um pecador perdido.
.Cegueira não física, mas do coração. O rico cego pela soberba da riqueza. O
fariseu cego pela soberba do seu conhecimento e cumprimento de ritos
religiosos.
.O “eu” que não reconhece a eternidade – Porque, quando morrer, nada levará
consigo, nem a sua glória o acompanhará. Salmos 49:17
.Os olhos e as mãos do Senhor que agem. o rico e o fariseu viviam o hoje,
esquecendo-se que a redenção de sua alma é caríssima. Salmos 49.7-8.
O abismo que os distanciava de seus destinos – em quem cada um confiava.
O destino de cada um:
> O rico – ao morrer destinado para o hades, local de fogo e sofrimento eterno.
> O pobre – ao morrer levado para junto de Deus, local de consolo e refrigério.
> O fariseu – retornou para casa “justificado” por si mesmo, sem valor diante
de Deus.
> O publicano – foi para casa perdoado, pois humilhou-se diante da poderosa
mão de Deus.
Possamos aprender a lição com o mendigo e o publicano - Os que confiam no
Senhor são como o monte Sião, que não se pode abalar, mas permanece para
sempre. Salmos 125:1
Que nossa vida seja a prática única e verdadeira de nossa fé!
Façamos como Jesus. Sejamos seus imitadores!
No amor de Jesus Cristo
Pr. Roberto A. Waisman

Medite
na palavra de
Deus

"Não vos enganeis: de Deus não se
zomba; pois aquilo que o homem
semear, isso também ceifará."
Gálatas 6:7

Aniversariantes
desta semana

22 - Pietra Rachel Praes
23 - Ana Luiza Mendes Silva

Que vocês cresçam
não só em estatura e idade,
mas também em graça e
sabedoria em
nome de Jesus!
Parabéns para vocês!
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