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Muito provavelmente você já mar-
cou algum compromisso ao qual não 
poderia deixar de ir em hipótese al-
guma, seja este um encontro com al-
guém muito importante, ou uma data 
célebre que marcaria sua história para 
sempre. O fato é que existem encon-
tros que simplesmente não podem ser 
adiados, e que devem ser mantidos 
sob qualquer circunstância. A palavra 
de Deus também descreve alguns en-
contros que foram capazes de mudar 
cenários, marcar vidas e trazer paz a 
corações angustiados. 

Em Mateus 28.7 a Bíblia narra um 
momento bastante conhecido. No ce-
nário, um túmulo vazio, uma pedra re-
volvida e um anjo a dizer para algumas 
mulheres que o mestre Jesus já havia 
ressuscitado. Esta não foi a única men-
sagem transmitida por aquele varão, 
pois o mesmo também entrega àquelas 
mulheres uma missão: que fossem ime-
diatamente avisar aos discípulos de Je-
sus que Ele havia ressuscitado e que iria 
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adiante deles para a Galiléia, para que 
pudessem se encontrar novamente. 

Provavelmente elas não sabiam, mas 
Jesus já havia deixado este encontro 
marcado com seus discípulos pouco 
antes de sua crucificação (Mt 26.31,32).  
Agora, após ter cumprido sua palavra, 
ter vencido a morte, e feito tudo o que 
precisava, curiosamente, Jesus resolve 
lembrá-los de seu compromisso marca-
do na Galiléia.

O mestre sabia que ao ser ferido e 
morto seus discípulos iriam se disper-
sar, ficariam desmotivados e sem espe-
rança de que o Reino de Deus de fato 
se estabeleceria. Ele sabia que mesmo 
depois de tantas instruções, eles ainda 
não tinham entendido que o seu encon-
tro com Jesus era de caráter inadiável e 
que com certeza nem a morte o poderia 
impedir. ”Bem sei eu que tudo podes, e 
nenhum dos teus pensamentos pode ser 
impedido”, Jó 42.2.

A história conta que ao sair da pre-
sença daquele anjo, as mulheres se 
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deparam com Jesus ressurreto, que 
reafirma a mesma mensagem pela ter-
ceira vez: Que os discípulos deveriam se 
encontrar com Ele na Galileia. A atitude 
de Jesus nos ensina muito a respeito de 
sua misericórdia e graça, porque mes-
mo que os discípulos estivessem desilu-
didos e alguns o tivessem deixado após 
sua morte, Ele os convida novamente a 
ir a seu encontro. O mestre nos chama 
todos os dias para um verdadeiro en-
contro com Ele!

Há ainda um compromisso que Je-
sus marcou com a sua noiva amada, 
este se dará por meio do arrebata-
mento (1Ts 4.17). O noivo continua 
reafirmando dia após dia o seu amor 
pela igreja e se o conhecemos bem, 
sabemos que Ele breve estará de vol-
ta para buscá-la. E assim como o en-
contro aconteceu com os discípulos, 
acontecerá com a igreja, que precisa 
estar preparada para encontrá-lo nas 
nuvens.


