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Olá amado(a), Junho/ 2018
É bom poder dividir contigo os ensinamentos que tenho recebido de Deus, e
nesta carta, vamos entender como nos tornarmos verdadeiros discípulos de Jesus.
O Sermão da Montanha, no qual Jesus fala das bem-aventuranças, é uma de Suas
maiores e mais intensas pregações, cheia de revelações, de fundamentos maravilhosos
da Palavra. Vamos entender um pouco dele agora.
“Vendo Jesus as multidões, subiu a um monte e assentou-se. Aproximaram-se
dele os seus discípulos...” (Bíblia Sagrada, Edição Contemporânea Mt 5.1).
Jesus subiu ao monte, isso significa que foi para um lugar alto, ou seja, é como
se quisesse dizer: “Vou falar para vocês das coisas espirituais, de uma profundidade do
eterno”. O monte quer dizer deixar o natural e subir para o sobrenatural, para o
espiritual. Observem bem, foram os discípulos que se aproximaram de Jesus e não a
multidão. Aquele que tem vontade de aprender do Senhor Jesus, procura, aproxima-se
para conhecer. Jesus não estava ensinando à multidão e sim aos discípulos. Esse
ensinamento é para os discípulos, não é para multidão. É para você que é discípulo do
Senhor Jesus ou que quer se tornar um.
Olha o que Ele disse:
“Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o Reino dos céus” (Mt
5.3).
O que é um pobre de espírito? É um homem ou mulher que se esvazia de si
mesmo, do seu próprio conhecimento e entra na presença de Deus de maneira tão
simples, tão pobre, dizendo: “Deus, não tenho nada. O que tenho para Te dar é a minha
atenção, o meu louvor. Não tenho muita coisa, Senhor, mas estou aqui, vazio”. Não tem
como encher o que já está cheio. Se ele é pobre de si, então é carente de Deus. É
desejoso em conhecer as Verdades do Senhor.
“Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados” (Mt 5.4).
Como é esse choro? Nesse caso, não é um choro pelo pecado, mas de socorro às
pessoas que estão perdidas, sem Deus na terra. É para os seus familiares e amigos que
ainda não se converteram. É um choro de clamor, de intercessão. O Senhor Deus está
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pronto para consolar com seu Espírito Santo todas as pessoas que têm chorado por
justiça. Haverá consolo em seus momentos de adversidade, se você chora pelas pessoas
“perdidas” (sem Deus).
“Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra” (Mt 5.5).
A terra não é dos bravos, dos valentes, mas dos mansos. São esses que farão
maravilhas nessa terra.
“Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos”
(Mt 5.6).
O que é fome e sede de justiça? É ter fome e sede de que a justiça de Deus cubra
a terra. Ele precisa de você! Não depende, mas precisa de você para que a justiça Dele
seja manifestada, porque você é filho. A justiça Dele será manifestada na vida daquele
que ainda não é filho, para que o seja também.
“Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia.
Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus” (Mt 5.7,8).
Quanto mais o seu coração for purificado por meio da Palavra de Deus, dos
ensinos de Jesus, mais verá a presença Dele em sua vida. A Bíblia diz que o nosso coração
é enganoso (Jr 17.9). Sempre estamos com pensamentos negativos, fora da Verdade de
Deus. Devemos nos esforçar para voltar nossos pensamentos para a Palavra.
“Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de
Deus” (Mt 5.9).
Levar paz, alegria, esperança, uma palavra amiga, de consolo é função dos
discípulos.
“Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque
deles é o reino dos céus” (Mt 5.10).
Quando estamos pregando, desejando o bem às pessoas; amando ao próximo;
levando as boas novas e somos perseguidos, bem-aventurados somos!
“Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e, mentindo,
disserem todo mal contra vós por minha causa. Regozijai-vos e alegrai-vos porque
grande é o vosso galardão no céu” (Mt 5.11,12).
Olhe o que Jesus disse para animar aos discípulos a saírem por toda a terra
pregando o Evangelho! Querido(a), existe um galardão nos céus! No céu haverá
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diferenças. Existe uma coroa para você receber na eternidade. Você que anda nas bemaventuranças do Senhor, que quer praticá-las e ensiná-las.
“Regozijai-vos e alegrai-vos porque é grande o vosso galardão no céu, pois
assim perseguiram aos profetas que foram antes de vós. Vós sois o sal da terra” (Mt
5.12,13).
O sal é o tempero da terra. Jesus quis dizer que se andarmos nessas bemaventuranças seremos o sal da terra.
“Vós sois a luz do mundo” (Mt 5.14).
Nós que aceitamos a graça, o perdão e a remissão dos nossos pecados pela fé,
tornamo-nos o sal e a luz. A luz Dele está em nós para iluminarmos aqueles que estão
em trevas, para dizer-lhes que Jesus Cristo é o Caminho.
Esses são os princípios da Palavra do Senhor para os discípulos. Para essa nova
missão que eles estavam recebendo. Quando você levanta as suas mãos em oração por
alguém, naquele momento você está dizendo: “Senhor, olha minha irmã, meu irmão,
minha mãe, meu pai, eles não se converteram, não entregaram suas vidas ao Senhor
Jesus”. Quando você abre o seu coração em oração a Deus, é como se pegasse uma
lanterna e focasse naquela pessoa por quem está intercedendo, e Jesus Cristo a enxerga.
Deus, então, com Sua mão poderosa e por ver a luminosidade da sua oração e a sua
intercessão, vai lá e resgata o perdido.
“Disse Jesus aos judeus que criam nele: Se permanecerdes no meu ensino,
verdadeiramente sereis meus discípulos” (Jo 8.31).
Se você permanecer nos ensinos de Jesus, em Sua Palavra, verdadeiramente será
discípulo Dele. Conhecerá a Verdade e a Verdade vai te colocar em liberdade. Será que
não é isso o que está faltando em sua vida? O conhecimento da Verdade? E como você
irá conhecê-La, querido (a)? Só de ler? Não! Tem que permanecer no ensino, na
Verdade, na Palavra.
Você será um pregador do Evangelho? Não. Será uma pessoa que carregará a
benção do Senhor Deus; o poder Dele para manifestação de liberdade a qualquer
pessoa, onde você estiver.
Talvez você diga: “Não quero sair por aí expulsando demônios, exorcizando”. A
Palavra de Deus não diz que tenha que fazer isso. Há pessoas que foram chamadas e
cada um com um dom. Mas, andar no poder de Deus é andar nesse poder em sua casa,
quando a esposa ou os filhos ficam doentes, quando as coisas não andam muito bem. É
levantar-se em oração e mudar as circunstâncias. São este os sinais que seguem os que
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creem. Esses são os sinais do Senhor Jesus, além de também poder fazer diferença na
vida de muitas pessoas e ter um galardão no céu.
“Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, onde os
ladrões arrombam e roubam” (Mt 6.19).
Não há nada que você possa fazer no céu para que aumente o seu galardão, ele
estará pronto. O que você fizer com a sua vida aqui na terra por meio do seu corpo, de
sua alma para benefício de outras pessoas, isso é que te renderá riqueza no céu.
Você que está lendo essa carta agora, está se aproximando de Jesus, pois esse
ler é um caminho para você. Chegará lá quando começar a praticar. O empresário, o
médico, o dentista, o psicólogo, a dona de casa, qualquer pessoa pode andar nes se
discipulado do Senhor Jesus. Não significa que será um pregador do Evangelho, pois
quando se tem Jesus, prega-se querendo ou não, porque as bênçãos de Deus que vêm
até você são suficientes para te denunciar. A forma de falar é suficiente para te
denunciar. Denuncia quem você é. Faça como os discípulos. Aproxime-se de Jesus; tire
tempo na presença Dele, lendo e entendo os preceitos da Palavra de Deus. Seja discípulo
de Jesus porque se você crer Nele, se permanecer, conhecerá a Verdade e será liberto.
Agora chegou sua vez de tomar uma decisão. Ele está te convidando para esse
discipulado. Aceite; dê um passo. Vamos andar juntos, conhecer esse Evangelho que é
o poder de Deus para salvação de todo aquele que crer (Rm 1.16). Esse Evangelho
simples que só te traz benefícios. Ele não veio tirá-lo (a) dos lugares que imagina serem
bons para você, mas veio para acrescentar uma vida de paz, alegria, felicidades. E tenho
certeza de que, quando você conhecer o amor de Deus que está em Cristo Jesus, o
pecado, as obras da carne vão ficar para trás e você será uma pessoa que irá andar na
Verdade de Deus, assim como os discípulos andaram.
Ele está lhe chamando para isso. Venha ser um discípulo do Senhor Jesus.

Pr. Célio Rosa – O Pescador
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