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ATÉ ONDE VAI A TUA FAMA

Jó 1:8     E disse o Senhor a Satanás: Observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, 
homem íntegro e reto, temente a Deus, e que se desvia do mal.

Você alguma vez já parou pra pensar como deve ser a conversa do Pai com Jesus e com o Espírito Santo sobre 
você? Isso mesmo, imagine Eles PAI FILHO e ESPÍRITO SANTO falando sobre você, sobre suas conquistas, 
seu desempenho e até mesmo sobre seus erros e falhas. Você é um dos assuntos preferidos de Deus! Ele te 
conhece como ninguém, e isso se dá devido a fama que você tem aqui na Terra! Sua fama tem chegado até aos 
céus. Mas como isso pode acontecer? Primeiro, aquele que convive conosco 24 horas por dia com você, leva 
todo dia ao Pai “relatórios” sobre nossos atos e feitos. Entre os gemidos inexprimíveis que a Bíblia cita, o 
Espírito Santo leva ao conhecimento do Pai quem somos e o que fazemos, quer seja algo bom, quer seja algo 
ruim. Deus sabe tudo sobre você, sua fama vai até os céus, seja boa ou ruim!

Quando Jesus fala de Natanael, ele se admira em saber que sua fama chegou até Jesus sem antes conhecê-lo 
pessoalmente. Essa pessoa chamava-se Natanael, e a história desse acontecimento você pode ler no livro João 
1:47-49  “Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: Eis um verdadeiro israelita, em quem não 
há dolo! Perguntou-lhe Natanael: Donde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: Antes de Filipe te chamar, eu 
te vi, quando estavas debaixo da figueira. Então, exclamou Natanael: Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o 
Rei de Israel!” Veja só, os nossos feitos, por mais pequeninos que sejam, estão sendo observados pela Trindade. 
Natanael era uma pessoa honesta e Jesus sabia disso, pois sua fama chegou até aos ouvidos dele através dos 
“relatórios” do Espírito Santo.

Para você ver que a repercussão sobre você é tão grande que o próprio Deus testifica sobre você a todos que ele 
conhece. Jó 1:8 “Perguntou ainda o Senhor a Satanás: Observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na 
terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal.” Será que DEUS poderia 
hoje falar isto a teu respeito? Ou tem sido o contrário, o diabo falando este versículo a DEUS de forma 
contrária... “Tem visto o meu servo? Como terminaria este versículo na boca de satanás? Misericórdia!

Diante dessa declaração de Deus sobre Jó, observo o quanto é importante termos um bom proceder, uma boa 
reputação, uma boa fama aqui na Terra.  Porque o próprio Deus faz questão de dizer a todos o quanto somos bons 
filhos Dele. O Pai alegra-se muito quando você anda em retidão de coração, quando você é honesto, quando você 
é sincero, quando você se coloca no centro da vontade e do amor Dele. Tanto o Pai, quanto Jesus e o Espírito 
Santo ficam felizes em saber que você tem se comportado direito.

A todo momento, a cada segundo estamos construindo uma “fama” seja ela má, ou boa, estamos enviando 
“relatórios” de quem somos... Deus sabe o que você faz, e mediante a sua atitude você adquire uma “fama” e 
ainda fica conhecido por ela. Pv 10:9 “Quem anda em integridade anda seguro, mas o que perverte os seus 

caminhos será conhecido.” Josué 6:27 Assim era o Senhor com Josué; e corria a sua fama por toda a terra. 

Agora PARE, PENSE e REFLITA: Como está sua fama? O que o Pai, Jesus e o Espírito Santo têm falado sobre 
sua pessoa? Deuteronômio 26:19 Para assim te exaltar sobre todas as nações que criou, para louvor, e para 
fama, e para glória, e para que sejas um povo santo ao Senhor teu Deus, como tem falado. 

Me lembro muito de meus pais quando ia na escola no dia de reunião, sempre a professora dava o boletim e um 
relatório” da fama. Por muitas vezes vi o olhar de alegria de minha mãe ao saber que estava procedendo bem... 
porém também já vi aqueles mesmo olhos de tristeza quando minha “fama” estava muito má!  E hoje, qual será o 
“relatório” que o Espírito Santo vai apresentar para o Pai sobre seu comportamento aqui na Terra?

Jó 1:8 “Perguntou ainda o Senhor a Satanás: Observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra 
semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal.”


