Como ter
autoridade espiritual?
"Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com seu
ensino; pois ele ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas.” Mateus 7:28-29

Lições de um bom filme
Se você reparar bem, vai perceber que grande parte dos filmes americanos terminam com um discurso, geralmente a
personagem principal faz uma declaração de amor, arrependimento ou de alguma lição aprendida. É uma cena que marca
a redenção desse indivíduo. Todos a ouvem e, com suas palavras, a história costuma terminar bem. No final do sermão do
monte, Mateus mostra a reação das pessoas à palavra de Jesus e o motivo dessa reação: sua autoridade.

A autoridade de Jesus
O motivo do maravilhamento pelo ensino de Jesus é a sua autoridade. Não há somente palavras nos relatos sobre a vida de
Cristo, mas também seus atos e seu modo de viver. O evangelho de Marcos enfatiza bastante os atos do Mestre, pois seu
foco é mostrá-lo em “ação”. Já o evangelho de Mateus, tem a intenção de convencer os judeus, secos de Deus, que Jesus
era o Messias. E uma prova disso é que a sua autoridade era maior do que a dos mestres judeus. Como podemos ter autoridade espiritual como Jesus?

Entendendo que sou considerado inocente
“Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado é aquele a quem o
Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há engano.” Salmos 32:1,2
O cristianismo não exige rituais ou outros hábitos que tornam o ser humano o principal responsável por manter uma
relação com Deus. As outras religiões exigem a busca da atenção da “divindade” por meio de atos e sacrifícios. No entanto,
no cristianismo, o crente descansa no significado da cruz, entendendo que foi Deus que tomou a iniciativa de se aproximar
do homem, perdoando todo aquele que se aproxima dele e o considerando inocente dos seus pecados.

Crendo que Deus me perdoa sempre
“Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Eu disse: "Confessarei ao Senhor as minhas transgressões"; e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado.” Salmos 32:5
A culpa e o sentimento de falibilidade acompanha todo aquele que deseja a santidade com sinceridade. Por isso, se compreendemos o tópico anterior, não teremos medo de diariamente e a todo momento, rogar por perdão pelos nossos pecados.
Deus está sempre disposto a nos perdoar. Esse ensino deve nos levar, livremente, a uma aproximação diária com o Pai,
sabendo que não precisamos fingir ser quem não somos para desenvolver um relacionamento com Ele. É durante essa
caminhada que deixaremos de ser menos nós mesmos e o que tentamos ser, para sermos mais como Ele.

Pare, pense e viva com a autoridade do justo
“‘Eu te instruirei e ensinarei o caminho que deves seguir; eu te darei conselhos sob a minha vista”. Salmos 32.8
Depois de contar ao Pai uma experiência de pecado oculto e ter a certeza de receber perdão, Davi age como quem tem
autoridade e começa a instruir e aconselhar. Esse texto comprova que a autoridade espiritual não depende de uma vida
hipócrita, mas de um coração quebrantado. Davi só tem condições de começar a ensinar depois que confessa o seu pecado.
E ele só confessa porque sabe que Deus vai perdoar. E por ser considerado justo pelo Pai, mesmo sendo um pecador, sabe
que tem autoridade para falar sobre o Bom Pastor. A autoridade de um pai, de um pastor ou de qualquer outra pessoa não
consiste em esconder erros do presente ou do passado, mas de entender que por meio da cruz somos considerados completamente inocentes. Essa é a nossa verdadeira liberdade!

