
 

Eis aqui está quem é maior... 

(Mt 12.41 e 42) 

  

Jesus promete descanso a todos os que vão a ele. Embora houvesse realizado milagres, o 

Senhor não pretendia ser conhecido principalmente como o grande operador de milagres, mas, 

como o servo escolhido. Alguém é trazido a ele e depois de expulsar demônios as pessoas 

perguntavam se não seria ele o Filho de Davi, o Messias (Mt 12.23). Diante de tal ação poderosa 

os fariseus não gostaram e disseram que isso acontecia porque ele expulsava demônios pelo 

poder de Belzebu ([Satanás] Mt 12.24). Jesus demonstra que isso era inconcebível e os acusa de 

“raça de víboras” (Mt 12.33,34).  

Os fariseus não gostaram e aliaram-se aos escribas e lhe pedem um sinal, dando a 

entender que os anteriores não foram suficientes (Mt 12.38). O Senhor aponta que o único sinal 

que seria demonstrado a uma geração incrédula seria o de Jonas (Mt 12.39,40). Da mesma forma 

que Jonas ressurgiu, Jesus aponta que sua ressurreição dos mortos ao terceiro dia seria esse 

grande sinal.  

Os ninivitas se levantarão, no Juízo, e condenarão aquela geração da época de Cristo (Mt 

12.41). Os ninivitas tiveram pouca iluminação diante da pequena mensagem de Jonas, e se 

arrependeram. Os fariseus, escribas e todas as pessoas daquela época de Cristo, tiveram muita 

iluminação diante da extensa mensagem de Jesus, e não se arrependeram.  

Por razões semelhantes à dos ninivitas, a rainha do sul também condenará a geração da 

época de Cristo, no dia do Juízo (Mt 12.42), porque com muito menos iluminação, ouviu a 

sabedoria de Salomão e pelo jeito, teve a atitude correta que a sabedoria a que ela foi exposta, 

exigia.  

Jesus se colocou maior que Jonas e que Salomão (Mt 12.41,42). Era maior que Jonas como 

profeta (Mt 2.11) e Salomão como rei sábio que era (Cl 2.1-3), sem pecado. Se ninivitas e a rainha 

do Sul reagiram corretamente diante da pregação de Jonas, com menor iluminação, e de 

Salomão, de uma sabedoria menor que a de Jesus, será que estes também se levantarão no 

último dia para condenar uma geração que continua se colocando de forma errada diante de 

Jesus, o cordeiro de Deus??? 

Jesus é maior que Jonas e que Salomão. Pessoas responderam corretamente a 

mensageiros menos iluminados que Jesus. Espera-se que diante do cordeiro de Deus, o grande 

messias prometido, as pessoas mais ainda reajam de forma também adequada, já que foram 

muito mais impactadas e iluminadas pelo grande sumo sacerdote Jesus. 

Só para se ter uma ideia, em relação a rainha do sul, que veio de longe 

(aproximadamente 2 mil km), ouvir Salomão, dando a ele presentes (1 Rs 10.10), simplesmente 

ouvindo notícias e não é informado de ter recebido algum convite. Os fariseus, escribas e 

seguidores foram ouvir Jesus, que estava perto, maior que Salomão, não deram nada, 

desfrutavam de muitas bençãos e estava sendo convidados insistentemente a aceitarem Jesus.  

A religião dos fariseus, escribas e seguidores era de rejeição e negação, a dos ninivitas e 

da rainha do sul, de aceitação. E a sua, qual é, já que Jesus repete ainda hoje: Eis aqui quem é 

maior que Jonas e Salomão? Deus abençoe a todos atualmente para reagirem corretamente 

diante do Messias prometido. 
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