
                                                         O Convite 
 
Depois da Sua morte e resurreição, Jesus apareceu aos seus discipulos pela terceira vez. Mas 
antes da Sua chegada,Simão Pedro, o lider do grupo,  convidou os que estavam com ele a voltar 
a pescar.Nas circunstancias daqueles dias, os discipulos ainda não estavam entendendo tudo o 
que estava acontecendo. Os seus olhos espirituais ainda continuavam fedados a verdade do 
sacrificio que Jesus fizera para a salvação da humanidade. Pesava nos ceus corações a 
necessidade de voltar à vida anterior e providenciar para suas familias. Por ter negado a Jesus 
Pedro preferiu voltar a vida anterior do que enfrentar o Senhor .  Jesus ordenou-os que O 
esperassem no Mar da Galileia depois da Sua resurreição.   Ao decidirem voltar a pescar, todo o 
esforço foi perdido e nada apanharam. Assim é o resultado da nossa desobediencia a vontade 
do Senhor. Mas a misericordia do Senhor é tão grande que Ele nos oferece oportunidades para 
voltar e usufruir as suas bençãos, como foi o resultado com os discipulos naquela manhã. 
Apesar da decisão tomada pelos discipulos, o Senhor os abençoou com um convite: Vamos 
tomar café! E a Sua misericórdia alcançou-os e os abençoou com fartura de peixe.  Ao descerem 
para a terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima,e pão (João 21:9). Aquela seria a última 
vez que o Senhor tomaria café com eles. 
 
Levando isso em consideração nas nossas vidas diarias, seria uma boa ideia passarmos a nossa 
manhã tomando café com Jesus. A comunhão que receberemos seria um seguro para o resto 
do dia. Ele deseja tanto conversar com você! O melhor tempo é a hora do café, antes de 
qualquer atividade tomar controle fa mente. Jesus disse, Buscai primeiramente o reino de Deus 
e a Sua justiça e as demais coisas serão acrescentadas (Mat. 6:33). Temos muitas necessidades 
porque não estamos confusos com as nossas prioridades. Se Deus for prioridade na nossa vida, 
então haverá ordem e benção. Ao levantar-se pela manhã faça o esforço de escutar o convite 
que Deus tem para voce: Venha tomar café comigo! 
 
A Biblia diz que muitos são chamados, (convidados) mas poucos são os escolhidos. Os 
escolhidos são aqueles que negam a si mesmo,tomam a sua cruz e seguem a Jesus. O caminho 
para o céu é muito estreito; não podemos entrar com todas as bagagens carnais. A vida vivida 
no espirito é aquela vida que será escolhida. Paulo disse, Se viverdes segundo a carne, 
morrereis; mas se pelo espirito mortificardes as obras do corpo, viverei (Rom. 8:13).  Não 
podemos servir a dois senhores, assim nos disse Jesus. O convite permanece para todo aquele 
que desejar seguir a Jesus. O crente que vive com um pé no mundo e o outro na igreja, pode 
saber que seu destino não é o céu. 
 
O  apostolo Paulo disse: Rogo-vos  pois irmãos pela compaixão de Deus que apreenteis os vosso 
corpos em sacrificio vivo e santo e agradável a Deus que é o vosso culto racional;  e não vos 
conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, 
para que experimenteis qual seja a boa agradável eperfeita vontade de Deus (Rom. 12:1-2). 
Em Hebrews lemos um  aviso muito sério a considerarmos: Porque é impossivel que os que já 
uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial, e se fizeram participanted do Espirito 
Santo, e provaram a boa palavra de Deus, e as virtudes do século futuro e recairam, sejam 
outra vez renovados para arrrependimento; porque quanto a eles, de novo crucificam o Filho 



de Deus, e o expoem ao vituperio (Heb. 6:3-7).  Jesus contou a parabola das bodas, na qual Ele 
mencionou a rejeição dos convidados. Ele disse: eis que tenho o meu jantar preparado, os meu 
bois e cevados já mortos e tudo ja pronto; vinde às bodas.Porem eles não fazendo caso, foram 
um para o seu campo, outro para o seu tráfico; e os outros apoderando-se dos servos os 
ultrajaram e mataram. Então disse aos servos: as bodas na verdade estão preparadas, mas os 
convidados não eram dignos. Ide pois às saidas dos caminhos e cnvidai para as bodas a todos os 
que encontrardes. I o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava 
trajado com bistido de nupcias. E disse-lhe: amigo, como entraate aqui, não tendo vestido 
nupcial?  E ele emudeceu. Disse então o rei aos servos: amarrai-o levai-o, e lançai-o nas trevas 
exteriores; ali haverá pranto e ranger de dentes. Porque muitos são chamados, mas poucos 
escolhidos (Mat. 22). 
 
No livro de Apocalipse no capitulo 19 versos 6-9 lemos como a verdadeira noiva é preparada 
para as bodas:  E ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como aque a voz de muitas 
aguas, e como que a voz de grandes trovões, que dizia: Aleluia; pois ja o Senhor Deus Todo- 
Poderoso reina; regozijemo-nos e alagremo-nos, e demos-lhe gloria; porque vindas são as 
bodas do Cordeiro e ja a sua noiva se aprontou. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, 
puro e resplandecente; porque o linho fino são as justiças dos santos (Apoc. 19:6-8). 
De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em 
tudo sujeitas a seus maridos. Vós maridos, ama as vossas mulheres, como tambem Cristo amou 
a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da 
agua, pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja goriosa, sem mácula, sem ruja, nem coisa 
semelhante, mas santa e irrepreensivel (Efesios 5: 24-27). A santificação é para todo aquele que 
aceita o convite de Deus para as bodas do Seu Filho, Jesus. É você convidado e escolhido? 
 
REFLITA NISTO! 
 
 
 


