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QUALIDADE DE CRISTO
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 já percebeu que gostamos de “qualidade” em tudo? Um bom atendimento... ah, como é bom ter um atendimento 
atencioso, de qualidade, com um belo sorriso e uma boa explicação. E o que falar de um produto de qualidade, dispensa 
comentário, pois sabemos que desempenhará a sua função com todo vigor. Empresas passam tempo investindo em 
seminários "ISOS"  e falando sobre qualidade, todos querem um serviço bem prestado, um produto bem elaborado e que 
atenda o cliente em satisfação plena, é algo que todos nós procuramos... qualidade!

Olha que interessante, gostando ou não da marca, existem marcas que são líderes de mercado, são “tops”. É tão 
impressionante a sua qualidade que é até difícil deixar de associar o produto a marca... Exemplo o famoso “Bombril”, 
quantos não falam: “Vou comprar um Bombril”. Isto acontece também com a “Cândida”, e na verdade não é “Bombril” e 
sim uma esponja de aço, não é Cândida e sim água sanitária. Porém estes produtos tem uma tamanha qualidade que é difícil 
falar diferente. Qualidade!

Quando pensamos em alguns determinados produtos que temos conhecimento, logo vem em mente sua marca líder. 
Exemplo: Quando pensamos em fraldas associamos a Pampers... refrigerante, Coca Cola... suco, Tang... lanche? Mac 
Donalds... e por ai vai. O arroz o feijão e tudo quanto imaginamos tem o líder do mercado, tem o de qualidade... peças, 
tecidos, brinquedos  e tudo que imaginamos... 2 Timóteo 2:20 Ora, numa grande casa não somente há vasos de ouro e de 
prata, mas também de pau e de barro; uns para honra, outros, porém, para desonra.  Em outras palavras, existe o de 
qualidade o de baixa qualidade!

Mas o porquê disso tudo...  Olha o que Deus fala a respeito de Jó:  “Tem visto tu a meu servo jó” •Da para sentir o 
“orgulho” de Deus por Jó, parece que Deus esfrega na cara de satanás a qualidade de Jó. Porque ninguém há na terra 
semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus, e que se desvia do mal. Lembro de minha mãe nas 
reuniões de escola, o orgulho em trazer as notas, orgulho do que as professoras falavam dos filhos. Como é bom receber 
boas palavras  referente  aos nossos filhos, é um sentimento muito gratificante quando em uma reunião de escola, um 
vizinho ou amigo endereça elogios a nossa prole.

Buscamos o melhor, e sabemos que existe o melhor! Então temos que ser o melhor de nós mesmo para Deus! Pois Deus 
quando foi doar algo a nós, ele pegou o melhor que tinha no céu. O que tinha de maior qualidade no céu? Jesus! E lembre, 
de qualidade e único, e você sabe que tudo de qualidade e único aumenta muito mais seu valor! João 3:16 Porque Deus 
amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha 
a vida eterna.

Quando falo em ser o melhor, isso não tem nada com fanatismo, com bitolação, ser alienado  ou mais religioso,  e sim com 
dar o melhor a cada dia, ter qualidade para Deus. Você pode imaginar Deus falando isso de você? Leia o texto de Jó 1:8 e 
troque o nome de “Jó” pelo seu nome, e sinta o tamanho da responsabilidade. Deus disse: Porque ninguém há na terra 
semelhante a ele.  Você sabia que não existe ninguém, mais ninguém igual a você em todo o planeta? Lembre, com mais 
de 6 bilhões de pessoas nesta terra, todos são diferentes. Você é único de Deus! Então você já está pronto para ser a maior e 
melhor qualidade na terra para DEUS. Quando falamos em carne lembramos em Friboi...  quando falamos em tênis 
lembramos de Nike... e quando falamos em discípulos de Cristo Jesus DEUS TEM QUE FALAR EM VOCÊ! Dentro de 
nossa limitação, pequenez, tenho que extrair o melhor e dedicar a Deus. Preciso aprender a ensinar pelas nossas atitudes.

Seja melhor a cada dia... melhor  filho, melhor  funcionário, melhor  patrão, melhor discípulo, melhor pai. 1 Coríntios 
10:31 Portanto, quer comais quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para glória de Deus. As pessoas 
podem ser e fazer sempre melhor. Imagine você há 30 dias, a 1 ano, você tem melhorado? Está melhor? Tudo tem que ser 
para a glória de Deus. Com qualidade, desde uma louça que lavamos, um chão que varremos, um papel que assinamos, um 
copo de agua que buscamos. Colossenses 3:23 E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor, e não 
aos homens, 24 Sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo, o Senhor, servis.

Hoje o planeta busca a qualidade...o  melhor... O Brasil é conhecido como o país que produz as melhores sementes e frutas e etc, 
e porém come o pior! Pois o que é produzido de melhor é exportado para outros países, e aqui mesmo se come o resto. Não dê a 
sobra, o resto a Deus, isto não seria justo. Você que já esteve em baladas, em carnavais, em sua vida loca, veja como você era 
intenso lá fora pro mundo, pulava, corria, virava noites... e agora como você é para Jesus? 
Tenho que ter em mente, preciso ser melhor a cada dia, me superar a cada dia para DEUS. Não na religião e sim na vida.


