
 

DEUS NÃO DERRAMA ÓLEO SOBRE QUEM NÃO QUER SER LUZ! 

 
Vocês são a luz para o mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um 

monte.  Ninguém acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto. Pelo contrário, 
ela é colocada no lugar próprio para que ilumine todos os que estão na casa.  Assim também 

a luz de vocês deve brilhar para que os outros vejam as coisas boas que vocês fazem e 
louvem o Pai de vocês, que está no céu. Mateus 5.14-16 

 
 Há alguns dias atrás nosso querido pr Paschoal pregou uma mensagem poderosa 
baseada na parábola das dez virgens, em Mateus 25.1-13. Muitos foram os pontos 
importantes extraídos do texto pelo pastor, mas confesso que a frase que intitula este 
devocional ficou gravada na minha cabeça: “Deus não derrama óleo sobre quem não quer 
ser luz!”. Imediatamente minha mente começou a passear por outros textos bíblicos que 
explicavam o motivo de Jesus desejar brilhar através de nós, e fiquei impressionada com 
tamanha generosidade do nosso Salvador. Ele não apenas nos salvou, mas compartilhou 
conosco sua luz para que “as pessoas vejam as nossas boas obras e glorifiquem ao Pai, que 
está nos céus.” (Mt 5.16)  

Recordei-me até de um negro spiritual escrito em 1920 por Hary Dixon chamado This 
little light of mine conhecida no Brasil como “Minha pequena luz”. Não resisti ao ímpeto de 
cantar baixinho a canção: ‘Minha pequena luz, eu vou deixar brilhar…”. Enquanto pr 
Paschoal pregava eu cantava em meu interior enquanto derramava lágrimas de gratidão a 
Deus por permitir-me ser Sua luz aqui e agora. 

Há, no entanto, uma reflexão importante a ser feita diante do grande privilégio de 
brilharmos nessa terra: Jesus nos fez luz para iluminarmos. Se não iluminamos, não 
servimos, e se não servimos não necessitamos de óleo, de azeite, de unção. 

 Em Mateus 25 à partir do versículo 14, Jesus continua explicando acerca do Reino de 
Deus utilizando outra parábola, a dos talentos, contando que um homem ia fazer uma 
viagem e, visando aumentar seu rendimento mesmo enquanto estivesse fora, distribuiu 800 
talentos (moedas) a três empregados conforme a capacidade de cada um: 500 para o 
primeiro, 200 para o segundo e 100 para o terceiro. Quando retornou da viagem, percebeu 
que os 2 primeiros haviam multiplicado em 100% o seu rendimento, enquanto o terceiro 
enterrou as moedas com medo de utilizá-las erroneamente, devolvendo-lhe as mesmas 100 
recebidas. Isso significava 0% de rentabilidade, e diante da completa inabilidade deste 
trabalhador, o homem o mandou embora e entregou as suas 100 moedas ao primeiro, que 
realizou com grande êxito a sua tarefa. 

Não precisa ser matemático para compreender a conta simples que revela uma lei 
espiritual seríssima: Deus dá mais para o que multiplica o que recebe. Quem não multiplica é 
considerado infrutífero, perde o que tem para alguém a quem o Senhor pode confiar seus 
presentes. Neste caso, não estamos mais falando somente de dinheiro, mas esta lei governa 
também a maneira como Deus distribui seus dons, ministérios e sonhos. 

Neste caso, se você se conforma em ser um artista cumpridor de escala, saiba que 
você pode estar perdendo a oportunidade de receber desafios muito maiores de Deus. Não 
coloque a sua luz debaixo da mesa, deixe-a brilhar para a Glória de Deus. Se for preciso, 
busque ajuda de seus líderes para descobrir dons e talentos que lhe estão encobertos e, 



 

portanto, lhe são desconhecidos. Deixe-se usar por Deus quando Ele lhe desafiar a ser, 
talvez, um líder de célula, um discipulador, um evangelista ou pastor. Se for a vontade dEle, 
ele lhe deu as moedas e deseja que você as multiplique dando frutos, para a Sua Glória! 
 

Vamos meditar: 
1. Você conhece seus dons espirituais e como utilizá-los na obra de Deus? Se não, temos 
vários recursos para ajudá-lo a crescer neste aspecto; 
2. Você tem observado indícios de que tem conseguido brilhar a luz de Cristo nos ambientes 
escuros pelos quais você caminha? Se sua presença em seu ambiente familiar, de trabalho 
ou outro é indiferente e não causa qualquer benefício, sua luz pode estar escondida por 
pecados, medos ou negligência. Abra mãos desses impedimentos e brilhe. Cristo morreu 
para te fazer brilhar! 
 
Boa semana, pessoal! 
Min. Tallita Todeschini 
 


