Deus tinha prazer em Jesus
(Translation of the Article “God Was Well-Pleased With Him”)

Por Zac Poonen

Quando Jesus estava com trinta anos, o Pai falou estas palavras sobre Ele
publicamente desde o céu: “Este é o Meu filho Amado, em quem eu me
comprazo” (Mateus 3:17). E aquilo foi dito em um tempo quando Jesus ainda
não tinha feito nem um único milagre nem tinha pregado um único sermão!
Qual foi, então, o segredo de Ele ter sido aprovado por Deus? Não foi
obviamente por causa de Seu ministério, porque Ele ainda não tinha iniciado
Seu ministério público. Foi por causa do tipo de vida que Ele viveu por trinta
anos.
Nós somos aprovados por Deus não com base no sucesso do nosso ministério,
mas antes com base na nossa fidelidade nas tentações que enfrentamos na
vida diária.
As duas únicas coisas que nos foram ditas sobre os trinta anos ocultos da vida
de Jesus (não considerando o incidente no templo) são que “Ele foi tentado
em todos os pontos, como nós somos tentados, e não pecou” (Hebreus 4:15) e
que “Ele nunca agradou a Si mesmo” (Romanos 15:3).
Ele resistiu fielmente à tentação em todos os pontos e Ele nunca procurou o
Seu próprio interesse em nenhuma questão. Isso foi o que deleitou o Pai.
Nossas realizações externas podem impressionar pessoas mundanas e
crentes carnais; mas Deus só fica impressionado pelo nosso caráter. É apenas
o nosso caráter que nos traz a aprovação de Deus. Então, se quisermos saber
qual a opinião de Deus sobre nós, devemos deliberadamente apagar das
nossas mentes o que temos realizado em nosso ministério e nos avaliar
simplesmente pela nossa atitude em relação ao pecado e avaliar se os nossos
pensamentos são centrados em nós mesmos. Isso e apenas isso é a medida
infalível da nossa condição espiritual.
Desse modo, o pregador que viaja o mundo inteiro [the world-traveling
healer/preacher] e a mãe ocupada que nunca tem a possibilidade de deixar o
confinamento de sua casa têm exatamente as mesmas oportunidades de
ganhar a aprovação de Deus.
Essa é a razão por que nós encontraremos na cadeira de julgamento de Cristo
que muitos que eram primeiros aqui no mundo cristão serão os últimos lá, e

muitos que eram considerados últimos aqui na terra (porque eles não tinham
um ministério bem reconhecido) serão primeiros lá!
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