Evangelho
Viver os
ensinamentos
Mateus: 7:217:21-27

Mateus 7
21 Nem todo o que me diz: Senhor, Senhor! entrará no reino dos
céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus.
22 Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos
nós em teu nome? e em teu nome não expulsamos demônios? e em
teu nome não fizemos muitas maravilhas?
23 E então lhes direi abertamente: Nunca vos conheci; apartai-vos
de mim, vós que praticais a iniqüidade.
24 Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras, e as
pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua
casa sobre a rocha;
25 E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e
combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre
a rocha.
26 E aquele que ouve estas minhas palavras, e não as cumpre,
compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a
areia;
27 E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e
combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda.

Rótulos
Não são os rótulos religiosos
que abrem as portas dos planos
mais felizes, nem as palavras
piedosas que se pronunciam,
nem as obras que se praticam,
quando são o orgulho ou a
hipocrisia que as ditam ou
inspiram, por isso Jesus coloca
na categoria de obras da
iniquidade as boas obras
quando praticadas sob a tutela
do orgulho e da hipocrisia.
Portanto, devemos praticar o
bem pelo bem, sem outro
qualquer motivo oculto.

As palavras do Cristo
A observância dos preceitos de
Jesus nos dará a fortaleza
moral com a qual nós nos
protegeremos, quando
tivermos de sofrer as provas e
as expiações que merecermos.
Com o espírito fortificado pelo
conhecimento que possuímos
das leis divinas, facilmente
triunfaremos das provações
terrenas e edificaremos nossas
vidas em bases sólidas, que
não poderão ser abaladas
pelas ilusões da terra. Quem
ouve a palavra de Jesus, é
aquele que estuda o Evangelho
e o coloca em pratica.

A casa sobre a rocha

Jesus mostra-nos que
não é a religião seguida
que salva ninguém, nem
mesmo a devoção, nem a
oração, nem o
mediunismo, nem
qualquer coisa externa,
mas apenas a vivência
interior.

Enquanto não vivermos integral e
intimamente os ensinamentos trazidos
por Jesus, as obras exteriores serão
ilusões, que de nada servirão.
Somente a casa solidamente
construída, com alicerces profundos,
resiste às intempéries, pois essa
construção fundamentada no Cristo
Interno será sólida e eterna, ao passo
que as devoções e obras
fundamentadas na vaidade e nos
enganos ruirão ao menor sopro da
adversidade. Quem procura com boa
vontade e livre de idéias
preconcebidas a verdade, e está
disposto a abraçá-la, está edificando
sobre a rocha; quem se submete a
qualquer doutrina, sem consciência do
que faz, edifica sem base e em terreno
movediço.

Homens de Fé
Os grandes pregadores do Evangelho sempre foram interpretados à
conta de expressões máximas do Cristianismo, na galeria dos tipos
veneráveis da fé, entretanto, isso somente aconteceu, quando os
instrumentos da verdade, efetivamente, não olvidaram a vigilância
indispensável ao justo testemunho.
É interessante verificar que o Mestre destaca, entre todos os
discípulos, aquele que lhe ouve os ensinamentos e os pratica. Daí
se conclui que os homens de fé não são aqueles apenas palavrosos
e entusiastas, mas os que são portadores igualmente da atenção e
da boa vontade, perante as lições de Jesus, examinando-lhes o
conteúdo espiritual para o trabalho de aplicação no esforço diário.
Em todos os serviços, o concurso da palavra é sagrado e
indispensável, mas aprendiz algum deverá esquecer o sublime valor
do silencio, a seu tempo, na obra superior do aperfeiçoamento de si
mesmo, a fim de que a ponderação se faça ouvida, dentro da
própria alma, norteando-lhe os destinos.
Emmanuel
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