O MELHOR DE DEUS
E Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona. E era trazido um
homem que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta
do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. O qual, vendo a
Pedro e a João que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E
Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: Olha para nós. E olhou para eles,
esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro: Não tenho prata nem ouro; mas
o que tenho isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E,
tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e artelhos se firmaram.E,
saltando ele, pôs-se em pé, e andou, e entrou com eles no templo, andando, e
saltando, e louvando a Deus. E todo o povo o viu andar e louvar a Deus; E conheciamno, pois era ele o que se assentava a pedir esmola à porta Formosa do templo; e
ficaram cheios de pasmo e assombro, pelo que lhe acontecera. Texto: Atos 3:1-10

INTRODUÇÃO
No fato narrado pelo texto bíblico desta mensagem, temos, diante de nós, um quadro
que retrata bem os nossos anseios e necessidades, os quais a religião não pode satisfazer
e que somente Deus tem para operar em nossas vidas.
1. A RELIGIÃO NÃO TRANSFORMA
O homem, aquele a que se refere o texto, buscava o seu sustento nas esmolas que lhe
eram dadas. Ele se contentava em sobreviver da misericórdia daqueles que lhe davam
migalhas, pois era o que ele buscava e conseguia.
Suas necessidades eram, assim, supostamente supridas, mas o mantinha escravo da
miséria, da incapacidade e do comodismo. Não imaginava que Deus tinha algo melhor,
antes, o que lhe parecia bom, o impedia de pensar que pudesse ter uma vida melhor.
Ele era levado à porta do templo, ao lugar aonde pessoas religiosas e piedosas
frequentavam e que, diante do seu clamor, lhe davam alguma esmola. Podemos, com
isso, aprender uma lição: a religião não é capaz de nos transformar. O máximo que a
religião pode fazer, através das boas obras, é ter compaixão e piedade, usar a
benevolência e a solidariedade para aliviar o sofrimento de alguém, mas não pode
transformar, nem restaurar, nem curar, o que só é possível através da fé em Jesus Cristo.
Deus quer e pode nos transformar, restaurar e curar todas as enfermidades e feridas de
alma, pois, na Cruz, Jesus “tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores
levou sobre si e pelas suas pisaduras fomos sarados” (Is 53:4-5).
2. DEUS NOS OFERECE O MELHOR
O Senhor não quer nos dar migalhas, Ele vem para nós com Sua cura, nos resgata, nos
redime, e nos torna homens e mulheres de verdade. Ele tem poder e pode fazer muito
mais do que pedimos ou pensamos, muito mais do que podemos esperar (Ef 3:20). As
bênçãos de Deus sempre vêm em abundância. Ele tem o melhor para nos oferecer. O
que queremos ou pedimos é sempre uma boa coisa, mas Deus tem o melhor para nós.
Observamos no texto que aqueles que servem a Jesus devem estar preparados e
capacitados, pois, em qualquer lugar ou ocasião, poderão ser provados na fé, tendo que
demonstrar se aquilo que pregam é verdadeiro. Um servo de Deus deve sempre estar

preparado para não ser tomado de surpresa, pois, situações como Pedro e João
enfrentaram, não hão de faltar. Portanto, estejamos preparados e capacitados por Deus
para, a qualquer momento, sermos instrumentos para operar um milagre.
3. SERVIR A JESUS É UM PRIVILÉGIO
Servir a Jesus não significa ter prosperidade material ou financeira. Aqui estão dois
homens fiéis, cheios do poder de Deus, mas sem um tostão no bolso. Não tinham
dinheiro, que é uma coisa boa, mas tinham algo melhor: o poder e a presença de Deus
em suas vidas.
Talvez você esteja precisando de um milagre. Creia, aproprie-se pela fé, no poderoso
nome de Jesus, do que Ele tem a te oferecer. Com certeza, você quer receber algo bom,
mas Deus tem algo melhor, pois Ele nos dá além do que pedimos.
CONCLUSÃO
Como canal de bênçãos para outras vidas, você precisa estar capacitado por Deus e
numa vida de comunhão e repleta de fé no Senhor, atento, sensível e disponível para
ser usado por Ele.
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