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Olá amado (a),
Vamos entender algo muito profundo sobre como Jesus está, em todo o tempo,
contratando trabalhadores para o Seu Reino e como os recompensa.
O Senhor está olhando individualmente. Não pense que nos trata na
coletividade. Ele trata com filhos. Que pai trata um filho diferente do outro? Para um dá
roupa e para o outro, não. Para um compra presentes e para o outro, não. Os filhos são
tratados igualmente, porém, na individualidade. E com Deus é assim também.
Observe este versículo:
“Então um escriba aproximou-se dele e disse: Mestre, aonde quer que fores, eu
te seguirei” (Bíblia Sagrada, Edição Contemporânea, Mt 8.19).
Que bonito, não é? Às vezes, falamos para Jesus: “Eu Te aceito como meu Senhor
e meu Salvador. Para onde o Senhor mandar que vá, irei; o que mandar que eu faça,
farei. Eu Te seguirei a partir de hoje”. Muito lindo isso! Mas, olha o que Jesus respondeu
para esse homem, o qual estava entusiasmado com as curas, os milagres e a multidão
que O seguia.
“Respondeu-lhe Jesus: As raposas têm covis, e as aves do céu têm ninhos, mas
o Filho do homem não tem onde reclinar a cabeça” (Mt 8.20).
Você quer vir? Jesus, então, propôs-lhe um salário e, se você quiser também,
hoje Ele vai assinar a sua carteira. Ele falou que “as raposas tinham covis, as aves dos
céus, ninho, mas Ele não tinha nem onde reclinar a cabeça”. Estava dizendo em outras
palavras: “Eu não tenho nada deste mundo. Sou despojado dele, porque não vai
permanecer desse jeito. Você quer andar após mim? Não te ofereço cama nem
cobertura. Não te ofereço nada. Você quer vir? Eu não tenho onde reclinar a cabeça. O
que você está vendo é somente a Minha grandeza e o Meu resplendor, que não são desse
mundo e sim, do vindouro”.
Querido (a), descobri que Jesus Cristo assina a carteira de trabalho de todos, mas
é com salário mínimo. Você pode ser qualificado no mundo, pode ser o doutor mais
famoso, a pessoa mais influente; pode ter todo dinheiro, mas, se quiser vir para o
Evangelho, saiba que Ele assina sua carteira com salário mínimo. Vejamos qual é esse
salário para quem quer a carteira de trabalho assinada por Jesus Cristo:
“Por isso vos digo: Não andeis ansiosos pela vossa vida...” (Mt 6.25).
Pronto. Quem tiver muita ansiedade não serve. Você está ansioso? Então pode
pegar sua carteirinha e levar embora, porque não preenche os requisitos Dele.
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“Por isso vos digo: Não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis
de comer ou beber; nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida
mais do que o alimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu;
não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, e, contudo, o vosso Pai Celestial
as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Qual de vós poderá, com
as suas preocupações, acrescentar uma única hora ao curso da sua vida? Quanto ao
vestuário, por que andais ansiosos? Observai como crescem os lírios do campo. Eles
não trabalham nem fiam. Eu, porém, vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a
sua glória, se vestiu como qualquer deles. Se Deus assim veste a erva do campo, que
hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vestirá muito mais a vós, homens de
pequena fé? Portanto, não andeis ansiosos, dizendo: Que comeremos? Que
beberemos? Ou: Com que nos vestiremos? Pois os gentios procuram todas essas coisas.
De certo vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas elas. Mas buscai
primeiro o seu Reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas.
Portanto, não andeis ansiosos pelo dia de amanhã, pois o amanhã se preocupará
consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal” (Mateus 6.25-34).
Esse é o salário mínimo do trabalhador do Reino: comida, roupa, casa, saúde,
alegria, sossego, sono. Tudo isso nunca irá faltar a você. Esse é o teto mínimo, que até
os passarinhos recebem. Não plantam, não colhem e não ajuntam em celeiros, mas o
Pai trata deles. Deus assinou a carteira de trabalho dos passarinhos e a sua também. O
detalhe é que queremos mais que isso, não é? Não estamos contentes com a roupa,
com o carro, com a casa que temos. Você não está contente? É fácil! Mude! Faça hora
extra; trabalhe de madrugada: passe a noite em oração. Fazer só o que Jesus manda não
é suficiente. Precisamos ir além. Se Ele mandar perdoar uma pessoa, você perdoa todos
os que te ofenderam. Se mandar semear dez, semeie vinte, porque você é
superabundante. Contente o seu coração com o que comer e com o que beber. O dia
em que Jesus assinou minha carteira com salário mínimo, foi o dia em que tive a
confiança de que jamais passaria fome, sede ou frio. Minha carteira de trabalho está
assinada. Agora, tenho a mesma oportunidade de fazer horas extras que você. As
minhas são às quatro da manhã, cinco, três. Todos os dias, por mais cansado que esteja,
levanto-me e faço hora extra, louvando a Deus. E, hoje, já não é mais por interesse.
Estou louvando-O agora porque O amo. De tanto insistir nessa prática, hoje O amo. Já
não O estou buscando com segundas intenções, querendo que mude minha vida
financeira, meus filhos, etc. Isso tudo é consequência de um andar com Deus. Aonde
Jesus Cristo chega, chega a abundância, porque Ele pergunta: “Quem quer assinar a
carteira? Salário mínimo! Podem vir todos. Tem serviço!”
Se você recebeu Jesus como Senhor e Salvador, tenha certeza de que jamais irá
perecer fome, nudez ou frio. Se alguém ensina outra doutrina: “Oh, irmão, venda sua
casa, seu carro e dá tudo para obra de Deus”, pense duas vezes se irá ouvi-lo. Pois, quem
cuida dos interesses de Deus, não tem interesse no que você tem, porque Deus é maior
que você. Se tiver que pedir, não será para você, mas sim para Deus.
1 Timóteo 6.3,4:
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“Se alguém ensina outra doutrina, e se não se conforma com as sãs palavras
de nosso Senhor Jesus Cristo, e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo, e
nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem
invejas, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas, contendas de homens corruptos de
entendimento, e privados da verdade, cuidando que a piedade é fonte de lucro”.
Ele não prometeu dinheiro nem riqueza para ninguém. Isso é acréscimo de um
trabalho acima do teto mínimo. Há pessoas que pensam que Jesus Cristo é alguém só
para resolver seus problemas. Ele não está aqui para isso, mas para resolver o seu
problema com o mundo. O Senhor quer tirá-lo do mundo, para que olhe para Ele. O
contentamento tem que ser uma base para lançar os seus alicerces. Então, se acontecer,
está feliz e se não acontecer, está feliz também. Estamos com Deus, não somos desse
mundo e não viemos para ficar, porque Ele diz claramente em 1 Timóteo capítulo 6,
versos 7 a 11:
“Porque nada trouxemos para esse mundo, e nada podemos levar dele; tendo,
porém, sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Mas os que querem ficar
ricos caem em tentação e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, as
quais submergem os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é a raiz
de todos os males; e nessa cobiça alguns se desviam da fé, e se traspassaram a si
mesmos com muitas dores. Mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas, e segue a
justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão”.
Sabe qual é a oração que Deus vai ouvir? A sua oração de contentamento. Então,
não pense que Jesus tem a obrigação de te dar alguma coisa, porque não tem. Você é
quem tem a obrigação de fazer hora extra. Sabe o que é hora extra? Você passar duas,
três horas lá no seu quarto confessando: “Eu sou abastado (a). Jesus me fez vencedor
em todas as áreas. A derrota não tem condições de chegar a mim. Minha vida, a partir
de hoje, não será mais a mesma. Vou saber agradecer ao Senhor pela comida, pela cama
que durmo, pela casa que me cobre do sol e da chuva”. Desse jeito, lá no seu quarto,
fazendo hora extra, você irá se convencer. Então começarão a chegar os acréscimos
referentes às horas extras.

Pr. Célio Rosa – O Pescador.
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