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Mateus 10

� 40 Quem vos recebe, a mim me recebe; e quem 
me recebe a mim, recebe aquele que me enviou.



Diariamente estamos recebendo os ensinamentos de 
Jesus. Se prestarmos um pouco de atenção, notaremos  
que continuamente somos advertidos sobre a prática do 
bem. Não só os evangelizadores, porém, mesmo uma 
criança serve de mensageira para trazer-nos uma 
mensagem de Jesus, que nos aponte nossos deveres 
para com Deus e para com nosso próximo. 

Os bons espíritos estão incessantemente velando par a que 
os ensinamentos do Mestre sejam relembrados por nós  
e para isso usam de todos os meios ao alcance deles . 
Nos conselhos de um amigo, nas leituras úteis, nos bons 
pensamentos que se formam em nosso cérebro, nas 
preleções evangélicas que ouvimos, são transmitidas  
lições de alto interesse para nossas almas. 

Nossa consciência é a sentinela vigilante, que faz c om que 
jamais deixemos de receber a Jesus no íntimo de 
nossos corações. 

Receber os ensinamentos de Jesus



Mateus 10

� 41 Quem recebe um profeta na qualidade de 
profeta, receberá a recompensa de profeta; e 
quem recebe um justo na qualidade de justo, 
receberá a recompensa de justo.



Profetas, no tempo de Jesus, eram os inspirados 
que ensinavam o povo a respeitar os 
mandamentos divinos. E os justos eram as 
pessoas integras que viviam conforme a Lei de 
Deus. Era crença geral que o Pai não deixaria 
sem recompensa àqueles que recebessem  e 
ajudassem um profeta ou um justo. 

O Senhor considera merecedor de recompensa 
todo aquele que colabora com a tarefa de 
disseminação da Sua palavra, ainda que de 
modo simples, na aparência.

Os Profetas e os Justos



Mateus 10

� 42 E aquele que der até mesmo um copo de 
água fresca a um destes pequeninos, na 
qualidade de discípulo, em verdade vos digo 
que de modo algum perderá a sua recompensa .



Jesus leva mais longe ainda a recompensa divina, 
afirmando que receberão a paga celeste até os 
que derem um simples copo dágua a um 
pobrezinho, pela simples razão de quererem 
obedecer aos preceitos do Evangelho.

De fato, qualquer atividade levada a efeito, 
individual ou coletivamente, na propagação 
evangélica, reveste-se de significativo valor, por 
mais simples que seja.

Recompensa



O Evangelho é Lição Divina que ensina a humanidade
a se curar das imperfeições morais.

Boa Nova
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