A VIDA DE QUEM FAZ DIFERENÇA
Texto
Lucas 2.21-24
Para Refletir
Na apresentação de Jesus no templo, sua família ofereceu duas pequenas aves. Segundo
Levítico 12.8, isso mostra que eles eram pobres, de condição humilde.
A Bíblia diz que Jesus era uma pessoa comum (Isaías 53.2). Ele realizou seu ministério como
um andarilho, sem pompas, e era sustentado por mulheres (fato estranho para sua época).
Mas é esse Jesus que mudou a história, e fez a diferença. A humanidade foi dividida em antes
e depois dele. Ele se tornou a pessoa que mais influenciou outras pessoas.
Assim, a partir da vida de Jesus, o que faz diferença na vida de quem faz diferença?
1) Identidade
Jesus sabia quem ele era – filho de Deus. Isso fez toda a diferença na vida dele.
Não importa o que aparentamos ser, mas sim o que somos. O que nos dá dignidade é que
somos filhos de Deus. As pessoas que fazem a diferença sabem exatamente quem são.

2) Propósito
Jesus tinha consciência do propósito que Deus tinha na vida dele.
Jesus sabia de onde vinha e para onde ele estava indo. Ele sabia para que vivia e qual era seu
destino. Ele vivia para glorificar o nome do seu Pai.
Deus também tem um propósito para cada um de nós. As pessoas que fazem a diferença
sabem o propósito da sua vida.

3) A bênção de Deus
Jesus tinha a bênção de Deus sobre a vida dele. Isso dava segurança a Jesus nas horas difíceis,
pois a mão do seu Pai estava sobre ele.
Não importa o valor que as pessoas dão a você, o que importa é que você tenha a bênção de
Deus sobre sua vida. É isso que vai ajudar você quando as circunstâncias não forem boas.
Às vezes esperamos reconhecimento das pessoas, mas as pessoas que fazem a diferença
contam com a bênção de Deus sobre elas.
Aplicação pessoal:
1. Você deseja fazer a diferença na vida das pessoas à sua volta?
2. Você tem convicção da sua identidade, sabe o propósito da
sua existência e tem a bênção de Deus sobre sua vida?

