Devocional 60 anos - Número 125 - 04/05/2020

Pr. David Pereira

A vida cristã não se resume em sinais e maravilhas
“Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será
dado, senão o sinal do profeta Jonas. E, deixando-os, retirou-se” (Mateus
16:4).
Assim que Jesus se negou a realizar um milagre depois do pedido dos
fariseus e saduceus, se retirou, deixando-os. Um dos poucos episódios sem o
exercício do milagre. Diante de uma plateia incrédula que apenas testava o
Mestre pedindo-lhe um sinal, a resposta foi categórica: “Nenhum sinal lhe será
dado, senão o do profeta Jonas.”
A afirmação de Cristo teve um motivo. Não que não tenha feito milagres,
porque realizou muitos diante das multidões em vários lugares por onde andou.
Foi uma reprimenda para aqueles que O seguiam com interesse de serem
beneficiados sem compromisso. Muitos O seguiam apenas por causa do pão
que multiplicava e dos milagres que realizava.
Não realizar milagres diante dos fariseus e saduceus foi um alerta aos
desejos egoístas e interesseiros dos aproveitadores. Seguir a Cristo é seguir a
Cristo. Os milagres, sinais e maravilhas serão observados durante a
caminhada cristã. Eles farão parte de nossa experiência, iremos vê-los com o
olhar da fé e da ordem de Deus conforme Sua vontade.
Não podemos resumir a vida cristã na visão milagrosa. A vida com Cristo
contempla toda sorte de bênção e alegria para os crentes. “Mas no mundo
teremos aflições.” Não negamos os milagres e nem Seus sinais, pois estes nos
acompanham. Contudo, não negamos o sofrimento, a dor, a doença. Paulo, o
apóstolo, escrevendo para o amigo Timóteo, disse ter deixado Trófimo doente
em Mileto.(II Timóteo 4.20). Como explicar este e outros fatos bíblicos em que
o poder e o sinal divino foram retidos? Como explicar que os discípulos não
conseguiram expulsar um demônio no texto de Marcos 9:1-20? “17 Alguém
respondeu do meio da multidão: Mestre, trouxe o meu filho para que o
curasses, pois está dominado por um espírito que não fala. 18 Sempre que o
demônio se apodera dele, atira-o ao chão e fá-lo espumar pela boca e
ranger os dentes; e assim vai definhando. Pedi aos Teus discípulos que
expulsassem o demônio, mas não conseguiram.”
Dois motivos podem ser a causa dos milagres não serem realizados.
O primeiro deles pode ser que Deus não queira realizar o milagre. É preciso
que haja um motivo para a realização. O nome de Deus precisa ser
glorificado com tal cura ou milagre. O segundo motivo pela não realização
do milagre pode ser que não seja da vontade de Deus. O terceiro motivo
pela falta de fé dos crentes, ou seja, a incredulidade pode impedir o agir de
Deus.
Por derradeiro, o maior milagre é nossa salvação em Cristo. O maior
milagre é Cristo entre nós. Muitos são os milagres realizados pelo Senhor
em nosso favor. Poderia enumerá-los sem fim, mas cada um busque
conhecer a vontade de Deus olhando sempre para Jesus, e não apenas para

aquilo que Ele faz. Olha para Ele em primeiro lugar e ficarás satisfeito com
aquilo que Ele mesmo faz por nós.
Seguimos a Cristo pelo que Ele é; Salvador e Senhor de nossa vida, e
não apenas pelo que faz ou venha a fazer por nós.
Em Cristo, nosso maior milagre.

