O que aprendemos com genealogias?
“Registro da genealogia de Jesus Cristo,
filho de Davi, filho de Abraão”.

(Mateus 1.1)

Não pule a genealogia

O que esperar de um dos textos bíblicos menos populares da Bíblia: a genealogia? Como podemos ler e
entender suas lições? Quando nos deparamos com um trecho como o de Mateus 1, a nossa tendência é
pular e ir para a narrativa. No entanto, a leitura do livro perde parte do seu brilho se não compreendermos
a origem do Messias e qual a sua linhagem. O primeiro evangelho tem por objetivo ensinar aos judeus que
o salvador prometido chegou e caminhou entre nós. A árvore genealógica de Jesus é o primeiro indício que
o autor aponta desse fato. Que lições podemos extrair da genealogia?

Deus cumpre as suas promessas

A genealogia de Jesus, no livro de Mateus, inicia em Abraão e passa por homens como Davi. Ambos detiveram a promessa de uma descendência e de um reino eterno. Assim, Jesus é o cumprimento dessas profecias. Com base nisso podemos afirmar, sem medo de errar, que Deus cumpre o que promete. O que você
está passando na sua vida tem desanimado? Leia e medite em promessas como a de Romanos 8.28-30 e
Jeremias 29.13.

Deus transforma pessoas

É impressionante ver na genealogia de Cristo pessoas que cometeram erros sérios e tinham desvios de
caráter comprometedores, como Jacó, Judá, Roboão, Manassés e Raabe. Cada um desses teve um passado muito complicado e nem o mais otimista dos homens poderia imaginar que da sua descendência viria
o Messias e Salvador. No entanto, quando Deus intervém na história individual, sua geração pode experimentar bençãos maravilhosas como fruto de uma transformação pessoal. Não deixe que o seu passado signifique quem você é, mas sim a sua posição espiritual de filho de Deus. Essa é a sua verdadeira identidade..

O caráter de José

A genealogia de Mateus termina com José. Ele não foi pai de sangue de Jesus, que teve um nascimento
milagroso, como mostra o restante do capítulo. No entanto, sua posição de cuidado e sua relação com
Deus o fez ser fundamental na vida do messias. É com ele que o anjo fala para onde deveria ser levada a
sua esposa e o menino Jesus. José, por ser um filho amado de Deus, foi escolhido para ser “pai” do nosso
Senhor. Não há muitos registros sobre a sua vida e durante o ministério de Jesus, não há mais menções ao
seu nome, o que nos leva a entender que morreu precocemente. No entanto, seu caráter, cuidado e intimidade com Deus é um exemplo para os que creem.

Pare, pense e creia pela fé nos propósitos de Deus

1. Jesus vai cumprir as promessas dele em nossas vidas. 2. Deus pode transformar nossos desvios
de caráter e pecados e nos usar apesar de tantos defeitos. 3. Precisamos ter o caráter amoroso e
disposto a obedecer de José, que arriscou a sua fama e a sua vida protegendo Maria e o bebê Jesus.

