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FÉ ATIVA – Texto base: Mt 21.33-46
“Portanto, vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a
um povo que lhe produza os respectivos frutos.” Vers 43
Deus chamou Israel para ser um canal de benção para todas as nações. Gn
18.18 –“Abraão será o pai de uma nação grande e poderosa, e por meio
dele todas as nações da terra serão abençoadas.” Os seus descendentes
tornar-se-iam um modelo atraente de justiça, dando testemunho para as
nações que o Senhor era o Deus vivo e justo.
Eles deveriam ser uma comunidade radiante e atraente, uma vitrine.
Deveriam ser um reino de sacerdotes, para mediar às bênçãos de Deus para
as nações.
Israel não consegue ser luz, não consegue dar frutos. Não consegue
perceber, que Deus estava intervindo na história com amor e poder através
de Jesus, pelo poder do Espírito Santo.
Neste momento Jesus conta esta parábola, afirmando que o reino de Deus
estava sendo entregue a nós (igreja), gentios, para que nós déssemos frutos,
ou seja, manifestássemos a luz, a glória e o poder restaurador de Deus
sobre a humanidade.
E uma das características do ministério de Jesus, destacado nos três
primeiros evangelhos, e ligado ao Reino de Deus, é o PAPEL DOS
SINAIS.
Obs: Dos 661 versículos no Ev Marcos – 209 tratam de milagres.
Há 35 milagres atribuídos a Jesus nos evangelhos.
Jesus não só pregou a chegada do Reino de Deus como também
demonstrou através do ministério de: Cura, expulsão de demônios e
outros milagres.
Mt 4.23 – “Percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas,
pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e
enfermidades entre o povo.”
Estes sinais confirmavam a chegada do reino de Deus, confirmavam a
autoridade de Jesus, mas, era necessário que fossem acompanhadas de FÉ.
Mc 6.5,6
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O conceito de fé, anunciada por Jesus, era diferente do ambiente histórico
religioso da época, era uma fé baseada na resposta.
1º) A fé, era uma resposta à aflição.“Tua fé te salvou” – Mc 5.34 – Mc
10.52 – Lc 17.19

2º)A fé, se baseava em um encontro pessoal com Jesus. A fé surge sempre
e apenas no encontro individual e real com a presença de Jesus. Mt 8.10

3º)A fé, é a evidência da chegada do Reino. As curas são eventos de
cumprimento. Ler Mt 11.3,4,5. Ler também: Mt 12.28
As curas eram diretamente ligadas e subordinadas à mensagem da alvorada
do Reino Divino. Ler Mt 9.35

Estes sinais que marcaram o ministério de Jesus, e confirmaram a vinda do
Reino, também devem marcar e confirmar nos nossos dias, como aconteceu
na igreja primitiva.
Leia Atos 6.8,10

Você entende o que Jesus veio estabelecer aqui na terra?
Tens experimentado o reino de Deus em sua vida, qual tem sido a sua
experiência?
Se não, gostaria de experimentar, recebendo, pela fé, Jesus como Senhor da
sua vida?
Crês no milagre? Precisas de um? Então receba, agora.
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