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Apresentação
Amado(a) leitor(a),
omos todos parte de um projeto de Deus que visa trazer
glória ao nome de Jesus por meio da restauração de todas
as coisas. O instrumento divino para executar esse plano é
a Igreja — corpo vivo de Cristo na Terra! A Igreja é formada
por discípulos que se reúnem, em grandes ou pequenos
ajuntamentos, para celebrar a comunhão, o amor, a fé e
a salvação que nos alcançou e que atrai os muitos que ainda crerão.
Institucionalmente, somos conhecidos como Igreja Batista Central
de Fortaleza (ou IBC Fortaleza). Porém, aos olhos de Deus, somos
uma manifestação local e visível da Igreja de Jesus — geração eleita,
nação santa, reino de sacerdotes, povo de Deus, corpo de Cristo que
se manifesta e é representado por cada indivíduo, por cada grupo de
relacionamento (GR) e pela congregação unida em nome de Jesus.
Sempre que nos reunimos em torno da Palavra de Deus, vivenciamos
os valores do Reino!
Nossa missão é muito simples: amar a Deus, amar uns aos outros
e proclamar Jesus! Por meio dessas simples palavras, somos encorajados
a desenvolver a obra de Deus, impactar nossa cidade e promover o crescimento mútuo. Por isso, evangelismo, edificação, comunhão, serviço e
boa administração dos bens dados por Deus são pilares que dão suporte ao nosso ajuntamento. Assim como o amor, nenhum desses valores
pode ser vivido isoladamente, pois, a exemplo da Trindade (Pai, Filho e
Espírito Santo), fomos criados para viver em comunidade — você e seus
irmãos, Cristo em nós e nós n’Ele —, seja no pequeno ajuntamento ou
na grande congregação.

Na IBC, cada GR é a manifestação da Igreja de Jesus que se reúne
de casa em casa, aprofundando os relacionamentos e compartilhando
a Palavra, a fim de que muitos creiam. Pensando em proporcionar a
cada discípulo uma plena experiência de comunidade, em 2009, nossa
liderança preparou a campanha JUNTOS — Para que muitos creiam,
usando como base um projeto da comunidade cristã Saddleback, nos
EUA, do amigo Pr. Rick Warren. Naquela época, realizamos um grande
movimento com o objetivo de fortalecer os relacionamentos em toda
a igreja, ampliar o acesso aos pequenos grupos (hoje, GRs ou grupos
de relacionamento), promover atos de compaixão e levar o Evangelho
de Jesus para a cidade de Fortaleza. Olhando para trás, identificamos a
grande importância de tudo o que vivemos. Essa campanha nos ajudou
a conhecer e a abençoar famílias dos bairros próximos à IBC, acolher
descrentes e irmãos em encontros facilitadores e pequenos grupos, e
aproximar a igreja da unidade que desejamos alcançar em Cristo.
Chegando em 2022, percebemos a necessidade de retomar um
movimento com esse foco. Consideramos este ano como o Ano dos
Relacionamentos na IBC Fortaleza. Afinal, passamos pela pandemia
de Covid-19 que, por dois anos, tem assolado as nações e causado mortes e traumas. Mesmo com muitas vitórias contra o vírus e a retomada das atividades presenciais, o impacto para a saúde mental e para
os relacionamentos causado pelo isolamento durante a pandemia foi
imenso. Gostaríamos de dizer que toda a Igreja de Jesus passou pela
provação sem nenhuma dor ou trauma, mas isso é impossível. Existe
um legado de relacionamentos quebrados, fé enfraquecida e pensamentos distorcidos para muitos que experimentaram esse período.
Para outros, mesmo mantendo-se firmes em Cristo, foi difícil lidar com
a impossibilidade de congregar. Todos estavam ansiando pelos dias em
que poderíamos voltar a nos reunir, dispensar as máscaras e nos abraçar
livremente — e estes dias chegaram!
Por isso, podemos louvar a Deus, olhar para o que construímos
no passado e viver o privilégio de uma nova campanha JUNTOS, em
2022! Esteja lendo isto durante a campanha ou depois, saiba que os
devocionais que se seguem têm o mesmo objetivo dela: formar servos unidos numa mesma missão, com coração generoso e prostrados
diante de Cristo. Essa campanha é desenvolvida em três níveis: UM,
ALGUNS e MUITOS. Os MUITOS serão edificados e desafiados por
meio da Palavra de Deus, culto a culto, para impactar a sociedade e
celebrar a glória e a presença do Espírito Santo entre nós.

Os ALGUNS que aceitarem o desafio (que é para TODOS)
viverão o verdadeiro sentido de comunidade, por meio do engajamento em grupos de relacionamento, nos quais se aprende por meio das
relações genuínas e vulneráveis uns com os outros e da partilha coletiva da Bíblia. Além disso, terão a oportunidade de aprofundar sua
fé na prática, impactando comunidades carentes e pessoas descrentes,
por meio de atos de compaixão, serviço, evangelismo e muito mais.
Mas é no UM que nos concentramos nesta publicação. Neste nível, a
responsabilidade é pessoal e exclusiva, guiada apenas por sua própria
relação com Deus. A principal forma de trabalhar a si mesmo nesse
período é por meio deste livro devocional: são 42 leituras rápidas, mas
edificantes, para auxiliá-lo a entender todos os valores, princípios e
ensinamentos bíblicos que queremos compartilhar — e viver!
Durante as próximas seis semanas, vamos descobrir por quê
precisamos uns dos outros para experimentar a comunhão e a vida
abundante que Jesus nos prometeu. É hora de colocar nosso amor
em ação. Imagine o que aconteceria se, em cada grupo de relacionamento, os membros se unissem para alcançar outras pessoas pela
prática do amor. Isso provocaria grandes transformações em nossa
sociedade: a Igreja se tornaria mais conhecida pelo amor demonstrado do que por aquilo que ela rejeita — é exatamente isso que Deus
quer fazer através da Sua Igreja. Convido você a fazer parte dessa
história! Esta é uma oportunidade para participar de um grande mover de Deus, cujo foco é o relacionamento. Sei que você já imaginou
que pouco podemos fazer como indivíduos, mas posso garantir que,
JUNTOS, em unidade e na mutualidade da comunhão, podemos fazer
a diferença na cultura e no mundo que nos cerca. Esse é o extraordinário poder da vida em comunidade! Vamos, juntos, realizar o plano
de Deus e responder a oração de Jesus:
Que eles sejam levados à plena unidade, para que o
mundo saiba que tu me enviaste. (Jo 17: 23)
Ou, para simplificar: “Que eles sejam um… para que o mundo creia”!
Armando Bispo

Pastor titular da Igreja Batista Central de Fortaleza

42 dias em unidade com Deus e a Igreja

PARA QUE MUITOS CREIAM

MAPA: MEDITAR, ABRIR, PLANEJAR, AVALIAR
SEMANA

PÁGINA 10

POR QUE PRECISAMOS UNS DOS OUTROS?

Dia 1: Porque somos MUITOS que formam UM corpo
Dia 2: Para que ALGUNS possam cuidar das necessidades de MUITOS
Dia 3: Para incluir MUITOS como se fossem UM
Dia 4: Para que ALGUNS alcancem MUITOS com o amor de UM
Dia 5: Para que a ação de UM repercuta na vida de MUITOS
Dia 6: Para reconhecermos que só a UM cabe a glória
Dia 7: Porque cada UM depende de ALGUNS para ser frutífero

SEMANA

PÁGINA 32

JUNTOS ALCANÇAMOS MUITOS...

Dia 8: …se amarmos pelo menos ALGUNS como Jesus amou
Dia 9: …se ALGUNS amarem MUITOS como Jesus amou
Dia 10: …se mostrarmos a MUITOS que UM morreu por TODOS
Dia 11: …se ALGUNS facilitarem a inclusão de MUITOS
Dia 12: …se UM hospedar ALGUNS que hospedarão MUITOS
Dia 13: …se UM falar a língua de MUITOS para salvar ALGUNS
Dia 14: …se apenas UM tomar UMA atitude digna de Cristo

SEMANA

PÁGINA 60

O QUE DESTRÓI E O QUE CONSTRÓI
RELACIONAMENTOS?

Dia 15: O velho e o novo Adão atuando em cada UM de nós
Dia 16: Da parte de Deus, só há UM sentimento: construir
Dia 17: Os sentimentos que cada UM cultiva no coração
Dia 18: Da parte da Igreja, só há UM sentimento: construí-la
Dia 19: O pensamento de que UM é mais importante que OUTROS
Dia 20: A segurança baseada em UM homem e em UM Deus
Dia 21: O sentimento do homem visando ALGUNS, e o de Deus
visando TODOS

SEMANA

PÁGINA 90

COMO PROMOVER O CRESCIMENTO MÚTUO?

Dia 22: Reconhecendo o valor que Deus tem dado ao OUTRO
Dia 23: Apreciando o OUTRO com quem Deus nos permite conviver
Dia 24: Orando, cada UM, incessantemente, por UM
Dia 25: Orando, cada UM, incessantemente, por ALGUNS
Dia 26: Orando, cada UM, incessantemente, por MUITOS
Dia 27: Falando a verdade, começando com UMA pessoa
Dia 28: Tendo comunhão profunda, começando com UMA pessoa

SEMANA

PÁGINA 120

CHAMADOS PARA SERVIR JUNTOS

Dia 29: Crescendo na capacidade de servir e se relacionar com MUITOS
Dia 30: Aprendendo a sermos confiáveis e a confiarmos UNS nos OUTROS
Dia 31: Sendo empáticos com ALGUNS por amor a TODOS
Dia 32: Diminuindo o ritmo de ALGUNS para dar atenção a UM
Dia 33: Aperfeiçoando a habilidade de nos adaptarmos a ALGUNS
Dia 34: Aprendendo com UM a nos adaptarmos aos OUTROS
Dia 35: Construindo UM só coração, UMA só mente e UM só propósito

SEMANA

PÁGINA 148

VIVENDO GENEROSAMENTE

Dia 36: Doando-nos consciente, entusiástica, voluntária e alegremente
a MUITOS
Dia 37: Criando comunidade como se MUITOS fossem UM só
Dia 38: Derrotando o materialismo e fortalecendo nossa fé em UM
só Senhor
Dia 39: Investindo na eternidade, como UM investiu em TODOS
Dia 40: Doando um pouco, em comparação ao que cada UM recebeu
Dia 41: Entendendo que a felicidade de UM, ao se doar, mudou a vida
de MUITOS
Dia 42: Esforçando-nos em parecer com Jesus em cada UM de nossos gestos
PALAVRA FINAL DE ENCORAJAMENTO

MAPA:
Meditar, Abrir, Planejar, Avaliar
Durante os 42 dias de leitura deste devocional diário, você vai se
deparar, após cada texto, com o Momento MAPA — a hora de refletir
sobre o que Deus está falando com você a respeito daquele assunto.
Mas o que significa essa história de MAPA?
Se você já frequenta a IBC Fortaleza há um tempo, já deve ter ouvido falar desse termo. MAPA é uma metodologia simples que ajuda o
discípulo de Jesus a ouvir Deus na Bíblia e na sua rotina diária, além de
responder ao chamado d’Ele.
É uma mentalidade, uma atitude e um estilo de vida que estimula
a encontrar e andar com Deus no dia a dia, por meio da responsabilidade pessoal (MEDITAR e PLANEJAR) e da aprendizagem relacional
(ABRIR e AVALIAR).

Meditar significa refletir sobre o que a Palavra ou as circunstâncias estão me revelando sobre a minha vida e sobre a vontade
de Deus para ela.
Abrir significa partilhar isso com alguém, expondo e dialogando
sobre o que Deus está dizendo. Essa etapa também ajuda a
clarificar a vontade de Deus e facilitar o aprendizado a partir das
experiências e do conhecimento do outro.
Planejar significa pensar sobre o que faremos a partir do entendimento da vontade de Deus. Preciso tomar uma decisão
importante? Mudar de comportamento? Abandonar um pecado?
Perdoar? Tomar uma atitude corajosa? De que forma vou reagir
ao chamado de Deus para mim?
Avaliar significa, ao final de todo esse processo, analisar os
resultados das reflexões e ações, e entender se, realmente, a
vontade de Deus tem sido cumprida em nossa vida. É uma
oportunidade de fazer um exame de consciência e “recalcular a
rota”, caso necessário, reiniciando o processo do MAPA.

O MAPA acontece na conexão do Chronos com o Kairós. Chronos
é o tempo infinito no qual nossa vida está inserida e se desenrola. Kairós
é o tempo de Deus, o momento em que Ele fala ou intervém em nosso
Chronos. Ao usarmos o MAPA na rotina diária, nos tornamos mais sensíveis à presença do Senhor, permitindo que Ele se comunique conosco
por meio das Escrituras e das circunstâncias da vida. Ao pausar para
processar o que estamos ouvindo, lendo ou vivendo e pensar sobre o
que precisamos mudar em nossas vidas, experimentamos momentos da
ação do Senhor em nossas vidas.
Os quatro elementos do MAPA nos ajudam a responder a duas
perguntas cruciais do processo de aprendizagem. Quando realizamos
o MEDITAR e o ABRIR, respondemos à pergunta: “O que Deus está
me dizendo”? Já na prática do PLANEJAR e AVALIAR, respondemos
à pergunta: “O que vou fazer a respeito”? Portanto, quando encontrar
essas perguntas durante o devocional, utilize os elementos do MAPA
para respondê-las, refletindo sobre o agir de Deus em sua vida e sobre
a sua resposta a Ele!

SEMANA

1

Por que precisamos
uns dos outros?
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Dia 1
Porque somos
MUITOS que formam
UM corpo

omos uma igreja inserida numa sociedade e numa cultura.
Somos uma igreja firmada de forma inegociável na Palavra de
Deus. Somos uma igreja organizada em grupos de relacionamento que se reúnem de casa em casa.
Somos uma igreja espiritualmente formada por servos.
Somos uma igreja que ama, se relaciona e proclama Jesus.
Somos... somos... somos!
Por que somos tudo isso? Porque, toda e qualquer ação que pensamos em realizar, só fazemos JUNTOS! Nunca solitariamente. Jamais
sozinhos. Aliás, sempre usamos uma frase simples para definir nosso
modo de viver como igreja: “Sozinho não pode!”. Estamos juntos em
uma só fé, um só espírito, uma só visão, um só coração. Entendemos
que não pode ser diferente se, na prática, queremos vivenciar o modelo
deixado por Jesus, vivido pelos primeiros cristãos. Vemos esse modelo em Atos 2: uma comunidade aberta, receptiva, amorosa e solidária;
um grupo de pessoas que, JUNTAS, compartilham de todas as aspirações, objetivos e ações que o espírito de Deus planta em corações fiéis
e piedosos. A propósito, esse coração piedoso é marca registrada de
um corpo que se propõe evangélico, apostólico, pentecostal e comunitário. Talvez você estranhe esses termos, achando que não combinam
uns com os outros. Mas o que realmente eles significam? O corpo de
Cristo é evangélico, porque é baseado no Evangelho de Jesus Cristo;
apostólico, porque é fundamentado na doutrina dos apóstolos; pentecostal, porque é herdeiro da ação sobrenatural do Espírito Santo no
Dia de Pentecostes; e comunitário, porque é vivido em comunidade.
Como igualmente nos revela a Carta de Paulo aos Romanos:
Assim, também em Cristo, nós, que somos muitos, formamos um corpo, e
cada membro está ligado a todos os outros. (Rm 12:5)
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Veja que o apóstolo nos chama de “muitos” ao mesmo tempo em que
nos descreve como um único “corpo”, o qual, assim como nosso corpo
físico, tem cada membro conectado a todos os demais. Somente assim,
ele pode, de maneira saudável, executar as funções necessárias para todo
ser vivo. Sem sombra de dúvidas, podemos afirmar que a Igreja de Jesus,
ao contrário do que muitos consideram, é um organismo vivo e atuante.
Ela não é apenas uma instituição, uma entidade jurídica, muito menos
uma organização cujo objetivo é acumular dinheiro ou bens para benefício de seus líderes. Como corpo de Cristo, somos muito mais que
isso: somos templo sem construções, sacerdotes sem vestes especiais,
ministros sem gabinetes. Como o próprio Cristo afirmou às autoridades
religiosas e políticas de sua época:
O meu Reino não é deste mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para
impedir que os judeus me prendessem. Mas, agora, o meu Reino não é daqui.
(Jo 18:36)
A verdade, amados irmãos e irmãs, é que dificilmente alcançaremos
a plena estatura de Cristo se não estivermos abertos e sensíveis a abençoar e sermos abençoados por aqueles que, como nós, foram resgatados
da escuridão do mundo para a resplandecente luz celestial! Mais uma
vez, lembramos as palavras de Paulo, que advertiu os gálatas sobre a
importância e o sentido de ser — e viver como — Igreja:
Portanto, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos,
especialmente aos da família da fé. (Gl 6:10)
Não é à toa que as cartas de Paulo ganham destaque no tema da unidade da Igreja como corpo de Cristo. O apóstolo foi reconhecido como
um dos maiores realizadores da obra de Cristo na história. De perseguidor dos cristãos, ele se tornou um fiel servo de Jesus e nutriu um
amor imenso pela Igreja, defendendo sua condição de organismo vivo
que reflete a imagem de Cristo para o mundo. É assim que buscamos ser
como igreja local, e é assim, também, que cada comunidade de fé deveria
procurar ser, por mais imperfeitas que sejam todas elas. No entanto, essa
intenção jamais poderá ser concretizada se não forem a minha, a sua, a
nossa participação (JUNTOS) — cada indivíduo integrando um coletivo
no qual todos aprendem uns com os outros e exercem seus dons particulares para se abençoarem mutuamente. Somos UM corpo de muitos
membros; cada qual deve ministrar com o mesmo objetivo: edificar a
igreja e glorificar Jesus!
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PASSAGEM PARA GUARDAR
“Assim, também em Cristo, nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada
membro está ligado a todos os outros.”
(Romanos 12:5)
PAUSA PARA REFLETIR
• Em sua opinião, qual a maior dificuldade de se viver os ensinamentos
de Paulo sobre unidade na prática?
• Qual o seu papel e como você se encaixa na comunidade, de modo a
contribuir para uma vida cristã saudável e equilibrada?
MOMENTO MAPA
Considerando tudo que foi exposto e refletido, é hora de viver o MAPA:
• O que Deus está me dizendo?

• O que vou fazer a respeito?
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Dia 2
Para que ALGUNS possam
cuidar das necessidades
de MUITOS

utro dia, eu estava devidamente instalado à beira de um campo de futebol, perto da minha casa, quando me chamou a
atenção uma fila de formiguinhas trabalhadoras. Cada uma
carregava um grande fardo, às vezes até com o dobro do seu tamanho.
Mesmo assim, elas não paravam para descansar nem apresentavam
qualquer sinal de fadiga ou desânimo. Pelo contrário: a cada mergulho no
buraco do formigueiro, logo surgia de volta cada operária, devidamente
descarregada, andando em sentido oposto à longa fila das que chegavam
ainda pesadas. Aos meus olhos admirados e perplexos, as formiguinhas se
transformaram em minúsculas figuras humanas — quase todas conhecidas
— pertencentes ao meu círculo de relacionamentos da igreja. É verdade!
Cada formiguinha virou um irmão da IBC. Um deles carregava um pedacinho de galho; outro, uma folhinha grande demais para o seu tamanho;
um terceiro, ainda, um minúsculo pedaço de qualquer coisa que eu não
conseguia distinguir. Embora, é claro, aquela visão tenha sido pura fantasia da minha mente, a verdade é que a Igreja representa um verdadeiro
aglomerado de “formiguinhas” a serviço do Reino de Deus. Assim como
as formigas são guiadas por sua rainha, os membros do corpo de Cristo
são guiados pelo Pai. É somente por meio da unção e do direcionamento
de Deus que a Igreja é capaz de obras e atos de serviço que realmente
glorificam o Seu nome. É isso que ensina Paulo, ao escrever aos efésios,
ressaltando a união de cada UM em benefício de MUITOS:
D’Ele, todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e
edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua
função. (Ef 4:16)
Sendo assim, como poderia eu, observando o incansável movimento
das formiguinhas, não me lembrar da nossa igreja? Entre tarefas e
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relacionamentos, estamos sempre organizando momentos de edificação,
atos de compaixão, evangelismo e aprendizado para diferentes gerações.
Em cada encontro, há servos fazendo de tudo: pregando, ensinando,
acolhendo, ouvindo, aconselhando, montando cadeiras e decorações,
instalando equipamentos eletrônicos, tocando instrumentos, cantando,
orando… Será que você, amado irmão ou amada irmã, não se sente compelido a engrossar as fileiras daqueles que contribuem para salvar, restaurar e edificar vidas? Sei, sei… é o Senhor quem realiza todas as obras
milagrosas que temos presenciado. Acontece que Ele mesmo usa a Sua
Igreja, que somos TODOS e cada UM de nós, para semear o Evangelho,
ensinar os crentes e glorificar o Seu nome. Temos razões até demais para
nos considerarmos privilegiados em fazer parte de uma comunidade ativa
e relevante na sociedade que a cerca. Mas, para seguirmos nesse caminho
e nos tornarmos cada vez mais luz do mundo, precisamos seguir cultivando a certeza de que ser Igreja de Jesus é, acima de tudo, SERVIR ao próximo. Pois foi exatamente para isso que o Filho de Deus se fez homem,
sofreu terríveis torturas, carregou o peso de inúmeros pecados que não
cometeu e enfrentou a cruz, a mais vergonhosa das mortes: para defender
as necessidades dos outros.
Paulo nos deixa o ensinamento transmitido à Igreja de Filipos, inspirado na iniciativa de UM, testemunhado por ALGUNS e a favor de MUITOS: “Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses
dos outros” (Fp 2:4). Quem, nos tempos em que vivemos, deixa de cuidar
de seus próprios interesses para cuidar dos interesses de outros? Só se não
tiver “juízo”, como as formiguinhas da minha história, não é? Ou, então,
com um “juízo” desafiado pelo Espírito Santo de Deus, que nos move a servir ao outro, às vezes até mais do que servimos a nós mesmos. Em Cristo,
somos encorajados a abrir mão de nossos interesses e realizações pessoais
em nome do avanço do Reino de Deus, da edificação da Igreja de Cristo
e da glorificação do nome do Senhor. E o que mais poderia impulsionar
tamanha façanha, senão o amor? Um amor tão extraordinário que moveu
o próprio Criador a abrir mão de Seu poder e glória e reduzir-se à pequenez da criatura, para cuidar, única e exclusivamente, dos interesses desta
última, mesmo sob condições humana e divinamente adversas — para
Ele, é claro! Se esse mesmo amor não nos sensibilizar a servir às outras
pessoas, sejam crentes ou descrentes, então precisamos repensar sobre o
que cremos e o que valorizamos, já que isso não nos move à ação. Lembre-se da visão das “formiguinhas” espirituais: uma minúscula realidade do
formigueiro perto da minha casa revela muito sobre o que podemos fazer
pelo Reino, lá na maiúscula realidade de uma tenda longe da minha casa,
cheia de servos prontos a amar o próximo como a si mesmos!
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PASSAGEM PARA GUARDAR
“Não procurem apenas os próprios interesses, mas preocupem-se também com os
interesses alheios.”
(Filipenses 2:4)
PAUSA PARA REFLETIR
• Parece loucura deixar de lado seus próprios interesses para cuidar
dos interesses dos outros. Mas essa loucura se torna em sabedoria
nas mãos de Deus, que nos ensinou pelo exemplo, ao entregar-se
totalmente por nós.
• Que realidade ou exemplo você identifica à sua volta que o impulsiona
a servir aos outros? O que você tem feito a esse respeito?
MOMENTO MAPA
Considerando tudo que foi exposto e refletido, é hora de viver o MAPA:
• O que Deus está me dizendo?

• O que vou fazer a respeito?
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Dia 3
Para incluir MUITOS
como se fossem UM

omo é bom acolher pessoas em nossa casa! Dizem que o
crente gosta muito de comer (se identifica?). E que lugar
melhor que a mesa — do próximo ou a minha — para partilhar risadas, sentimentos e aprendizados, em meio a um café, um
lanche ou um churrasco? É fácil falar de hospitalidade quando se
tem uma casa grande e bonita, e uma família aberta para receber as
pessoas. Mas e quando a minha casa é pequena demais? E quando
ela está bagunçada? Quando minha família não se dá bem com pessoas novas? Quando tenho vergonha de convidá-las? Ou, quem sabe,
quando o outro é que é muito chato? Quando as pessoas não aceitam
meus convites? Quando vêm e criticam tudo? Quando a conversa
não é como esperado?
Todas essas situações podem ser justificativas legítimas para deixarmos de receber pessoas em nossos lares ou até para afastá-las de nossas
vidas. Em alguns momentos, realmente precisamos deixar que algumas
se distanciem, por entender que é parte da vida. No entanto, ao olharmos para a Palavra de Deus, encontramos um chamado à receptividade
e à compaixão. Em particular, o corpo de Cristo é convocado a estar
sempre de braços e coração abertos para acolher os que lhe são acrescentados. Por isso, ao refletirmos sobre o porquê de precisarmos uns dos
outros, entendemos que uma das maiores características cristãs é a hospitalidade, ou seja, a famosa cadeira vazia de que tanto se fala nos
Grupos de relacionamento e outras reuniões. Só que, analisando o que
Pedro diz sobre o assunto, pode parecer que falta algo na argumentação
do apóstolo. Ele afirma: “Sejam mutuamente hospitaleiros, sem reclamação”
(1Pe 4:9). Não lhe parece mais uma advertência do que uma sugestão?
Ou uma palavra de ordem em vez de uma ministração?
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Se parafrasearmos como “receba bem as pessoas, pois é sua obrigação”, ou qualquer coisa assim, o efeito é praticamente o mesmo,
não é? Acontece que, como qualquer reflexão bíblica, essa também
não deve ser analisada fora de seu contexto. E no versículo anterior
está a justificativa inquestionável desse mandamento, que não apenas
o explica, como o torna quase um chamado para a vida do crente.
Sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa
muitíssimos pecados. (1Pe 4:8)
Somente a primeira parte — “amem-se sinceramente uns
aos outros” — já bastaria para arrematar o assunto; mas o apóstolo ainda reforça, complementando com a inspiradora afirmação:
“porque o amor perdoa muitíssimos pecados”. Veja que lindo!
O amor é tão profundo e perdoador que nos motiva a receber qualquer pessoa com hospitalidade e sem reclamação. Eu não sei você,
mas me sinto impulsionado a aumentar ao máximo minha capacidade de aceitar e incluir as pessoas, exatamente da maneira que
elas são, como fez Jesus.
Pois entendi que preciso de cada um de meus irmãos.
Entendi que meus irmãos precisam de mim.
Entendi que o plano de Deus não passa, de forma alguma, pelo
isolamento.
Entendi que não posso esquecer que Cristo, perfeitamente puro
e santo, me encontrou e me salvou do jeito que eu estava, isto é,
completamente impuro e mundano.
Entendi que uma das maneiras de retribuir a graça e a misericórdia
de Deus é estendendo essa graça aos outros, por meio de ações concretas, o que inclui acolher e amar o meu irmão exatamente como ele é.
Daí em diante, ao caminharmos JUNTOS, podemos ministrar
na vida uns dos outros. Assim, a partir de UM (Cristo), podemos
buscar a santificação e multiplicar sua incompreensível graça, incluindo
MUITOS como parte de UM único corpo!
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PASSAGEM PARA GUARDAR
“Sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem reclamação.”
(1 Pedro 4:8-9)
PAUSA PARA REFLETIR
• Até que ponto aquilo que é seu tem sido usado em prol dos outros,
com a consciência de que, na verdade, pertence a Deus?
• Que ação inclusiva, tanto em relação aos irmãos quanto aos descrentes,
você deseja colocar em prática a partir de agora?
MOMENTO MAPA
Considerando tudo que foi exposto e refletido, é hora de viver o MAPA:
• O que Deus está me dizendo?

• O que vou fazer a respeito?
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Dia 4
Para que ALGUNS
alcancem MUITOS com
o amor de UM

ocê já participou diretamente de uma ação solidária? Tipo
aquelas em que a mídia mobiliza um monte de gente para
atender às necessidades emergenciais de uma região atingida por um desastre natural? E de uma ação com o mesmo objetivo, de
ajudar o próximo, só que em âmbito bem mais restrito, quando você
tem a oportunidade de estabelecer contato diretamente com as pessoas
beneficiadas? A IBC Fortaleza é conhecida há muitos anos também por
suas ações de cunho social, realizadas por meio da instituição ou de seus
membros, seja através de projetos sociais, da Fundação Batista Central
ou dos chamados atos de compaixão — nada mais que ações de solidariedade organizadas por um grupo de pessoas para abençoar outras.
Enquanto olhamos para quem é alcançado por essas atitudes, podemos
observar que seus próprios realizadores também são impactados.
Você já experimentou olhar nos olhos de uma criança que acabou de
ganhar um brinquedo que jamais poderia conseguir por suas próprias
mãos? Ou de uma mãe de família, sem marido, cuja mesa acabou de
receber o alimento por mais um dia? Posso lhe garantir, amado irmão
ou irmã, que não há dinheiro no mundo que cubra um lucro desse tamanho! Não é por acaso que o apóstolo Paulo ressalta a importância da
solidariedade e da empatia no corpo de Cristo:
Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele; quando um
membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. (1Co 12:26)
Isso mesmo! Estamos falando de membros de uma mesma comunidade, de um corpo no qual encontramos e incluímos qualquer um que
crer no nome de Jesus, independentemente de suas condições sociais,
intelectuais, econômicas ou quaisquer outras. A isso não se chama apenas solidariedade; se chama cristianismo, se chama amor — um amor
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real, genuíno e prático pelo próximo. Como declara o próprio Jesus, em
Mateus 22:39, o segundo grande mandamento é “Ame o seu próximo como
a si mesmo”. O Mestre estava se referindo, nessa ocasião, ao segundo
dos dez mandamentos dados pelo Pai a Moisés, que se tornaram a base
da lei judaica. Dentre todos os mandamentos, Jesus escolheu dois para
representar toda a lei e a vontade de Deus, colocando-os em ordem de
importância: em primeiro lugar, o amor a Deus; em segundo lugar, o
amor ao próximo. Não por coincidência, Jesus transforma o amor em
mais que um mandamento: para seus seguidores, ele é uma marca, uma
identidade, uma característica definidora do povo de Deus, escolhido
para semear Sua mensagem de esperança ao mundo. Cristo é claro sobre quem somos e para o que fomos chamados:
Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem
uns aos outros. (Jo 13:35)
O amor é nosso sinal visível ao mundo! Como reconhecerão que somos servos do Senhor sem ele? É impossível! Não existe solidariedade
sem amor. Pelo menos não essa solidariedade a que se refere a Palavra
de Deus: plena, transformadora, inclusiva, que olha não apenas o físico,
mas o espiritual, e na qual quem dá ganha até mais do que quem recebe.
Pois há “maior felicidade em dar do que em receber” (At 20:35). Ganhamos
mais do que damos porque, por meio do serviço, da compaixão e da
solidariedade, glorificamos ao Senhor, reconhecemos o que Ele fez por
nós, amamos o próximo e retribuímos em gratidão o que o Pai já nos
deu. Pelo amor de UM, que sofreu o castigo destinado a TODOS, podemos abençoar MUITOS, mesmo que seja a partir de ALGUNS. Temos
consciência, como igreja local e como parte corpo de Cristo, de que
podemos fazer muito mais do que já realizamos. No entanto, perseveramos na fé de que o Pai de toda misericórdia e amor, que um dia se
curvou até nossa minúscula altura para que O enxergássemos, continuará nos motivando a aceitar, incluir, amar e ter compaixão de tantos
quantos forem colocados ao nosso alcance! Ao longo dessas próximas
semanas, e ainda mais depois, você terá a oportunidade e o privilégio de
experimentar um pouco do que contamos aqui: olhar nos olhos daqueles
que recebem o que precisam, seja física, emocional ou espiritualmente.
E poderá contribuir para o bem dessas pessoas sem pedir nada em troca,
como fez o Senhor Jesus. Aja com o amor de Cristo; inclua com o amor
de Cristo; ame com o amor de Cristo. Faça isso, e posso garantir que
você jamais verá o próximo da mesma forma, pois o verá com os olhos de
Cristo. Aliás: você jamais será o mesmo.
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PASSAGEM PARA GUARDAR
“Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns
aos outros.”
(João 13:35)
PAUSA PARA REFLETIR
• Uma imagem vale mais que mil palavras. Quanto valeria uma ação em
relação a uma promessa?.
• Você teria coragem de, pelo menos, tentar oferecer ao próximo uma
parcela do amor que recebeu de Jesus? Não perca tempo tentando
responder, mas ganhe tempo agindo. Busque formas de se engajar
por meio de projetos da igreja local ou comece a realizar atos de compaixão com seu grupo!
MOMENTO MAPA
Considerando tudo que foi exposto e refletido, é hora de viver o MAPA:
• O que Deus está me dizendo?

• O que vou fazer a respeito?
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Dia 5
Para que a ação
de UM repercuta na vida
de MUITOS

empos atrás, passei por um sufoco dos grandes, quando meu
computador pifou. É, eu sei: computador com defeito não é
nada incomum, muito menos representa esse problema todo.
Acontece que, exatamente naquela época, eu atravessava um momento
muito complicado em termos profissionais e financeiros.
Em resumo, eu não tinha condições de mandar consertar o computador, minha ferramenta de trabalho. Liguei para um irmão em Cristo e
velho amigo, expliquei o problema, e ele prontamente respondeu:
— Não se preocupe, irmão! Passo na sua casa pra pegar o computador e levo até um amigo meu que trabalha com isso.
E ele passou mesmo, levou, mandou consertar e ainda pagou!
Quando recebi a máquina, funcionando normalmente, perguntei quanto
tinha sido o conserto e como eu poderia pagar, e ele disse:
— Se preocupa não, irmão. Muito mais Deus tem me dado, e o pouco que divido com você não me faz falta. Quando você puder, me paga.
Fica tranquilo.
Realmente fiquei tranquilo, especialmente por conhecer o irmão e
saber que aquela ação em meu favor vinha do coração. Era um ato de
amor. O tempo passou, e, finalmente, alcancei o equilíbrio financeiro,
e pude saldar a dívida com o meu irmão amado. A dívida financeira,
claro, porque a de amor reconheço que jamais conseguirei pagar. Nem
tentarei, até porque já foi paga na cruz. Acima de tudo, reflito na recomendação do apóstolo Paulo aos Colossenses:
Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem
a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram
ensinados, transbordando de gratidão. (Cl 2:6-7)

I 23

PARA QUE MUITOS CREIAM

Atente para o termo transbordando. Aqui, pra nós do Nordeste,
transbordar é uma ação rara, já que as chuvas são inconstantes. Mas, até
mesmo em nossa região, houve épocas de chuvas tão fortes que transbordaram rios, canais e açudes. Agora, imagine transbordar de gratidão!
É gratidão que não acaba mais, fruto de um coração que reconhece e
admira genuinamente, como o daquele leproso samaritano que, após
ser curado de sua doença por Jesus, voltou para agradecer — outros
nove leprosos também foram curados, mas ele foi o único que retornou.
O sentimento de gratidão daquele homem transbordava de tal forma
que Cristo o reconheceu de imediato e curou também a sua alma:
Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser este
estrangeiro? Então ele lhe disse: “Levante-se e vá; a sua fé o salvou”.
(Lc 17:18-19)
Essa passagem precisa ser cultivada com carinho, para ser aplicada
sempre que necessário. Ser grato e louvar a Deus por aquilo que Ele faz
por nós por meio das pessoas: isso nos motiva a retribuir essa gratidão
quando possível — seja pagando o conserto do computador, seja ajudando outra pessoa que está precisando, seja oferecendo nossos bens,
atitudes ou tempo para o Reino de Deus. Às vezes, nosso sentimento
de gratidão quanto ao sacrifício de Cristo só aparece quando estamos
necessitados de ajuda. Pouco pensamos a respeito do quanto Ele fez
por nós; menos ainda falamos sobre — e bem menos ainda agimos de
acordo com Seu ato de amor. Precisamos nos inspirar no leproso que
voltou e louvou a Deus. Em consequência da ação de UM, certamente,
MUITOS foram alcançados pelo testemunho que aquele homem passou
a dar a respeito de Cristo. A Bíblia não fala em nenhum outro momento
deste pecador que foi limpo de corpo e alma, mas a repercussão de sua
atitude de gratidão a Jesus ficou registrada para que todos soubessem
e cressem! Se você não encontrar nenhum outro motivo para amar a
Igreja de Jesus, lembre-se de que Ele se sacrificou por você e por ela, se
deixando morrer por cada um de seus membros, para que a gratidão e
a fé dos indivíduos possam conduzir à unidade do corpo. Vamos corresponder prontamente ao maior ato de amor da história! Em reconhecimento. Em humildade. Em gratidão. Em adoração.
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PASSAGEM PARA GUARDAR
“Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver
nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão.”
(Colossenses 2:6-7)
PAUSA PARA REFLETIR
• O ministério de Jesus foi voltado, principalmente, para os judeus, sendo
que, através de Seus discípulos, a Palavra de Deus alcançou muitos outros povos. Imagine, então, que dimensão teve a ação do leproso que,
mesmo sendo samaritano, moveu o coração de Jesus a reconhecer sua
fé e estender a ele a salvação!
• Em sua opinião, o leproso de Lucas 17 teria pensado em algum tipo de
recompensa quando procurou Jesus para agradecer pela cura milagrosa?
Você retornaria para agradecer e louvar a Deus?
MOMENTO MAPA
Considerando tudo que foi exposto e refletido, é hora de viver o MAPA:
• O que Deus está me dizendo?

• O que vou fazer a respeito?
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Dia 6
Para reconhecermos que
só a UM cabe a glória

em dúvida nenhuma, um dos mais difíceis alvos a serem alcançados na caminhada cristã é a humildade. Quando exercemos
alguma habilidade, seja natural ou desenvolvida, é comum nos
sentirmos frustrados se não recebemos elogios. É normal, na maioria dos
seres humanos, essa tendência de esperar reconhecimento: “Sou visto, logo
existo!”. Com relação aos dons espirituais não poderia ser diferente, não é?
Afinal, se um talento já desperta vaidade e orgulho, imagine o que dizer de
uma habilidade extraordinária, dada por Deus? Já pensou no que se passa
na cabeça de alguém que não conseguiu se destacar em nenhuma atividade
e, de repente, se vê na igreja, fazendo coisas até então completamente fora
de seu alcance ou capacidade? É de virar a cabeça de qualquer um. Mesmo
quem tem um cargo ou função de destaque no trabalho pode se deixar levar
pelo suposto status de ser “importante” na igreja local. É por isso que aqueles que exercem certa influência em comunidades de fé se tornam “ídolos”
para tantas pessoas em igrejas cristãs. Uma coisa é você ser, por exemplo,
gerente de uma grande loja de departamentos; outra, completamente diferente, é ser um diácono de uma grande denominação evangélica. Até mesmo ser “relevante no Reino de Deus” pode ser uma tentação!
E aí não há ego que aguente. O “sucesso” sobe à cabeça, e a humildade desce aos pés. Uma pequena semente de vaidade logo cresce e se
transforma em uma árvore de soberba. Embora não seja fácil fugir dessa
situação, é fato que o orgulho e a vaidade são o caminho mais curto
para uma caminhada cristã fracassada e infrutífera. Como fugir disso?
O primeiro passo é curvar-se inteiramente diante de Deus, reconhecendo
que são d’Ele toda glória e todo louvor! Isso não pode ser feito apenas de
boca, pois Deus sonda os corações e examina nossas atitudes e intenções.
Ele sabe muito bem se ansiamos por elogios e reconhecimento ou se,
de fato, queremos agradá-Lo com nosso serviço, sem esperar retribuição
terrena. Segundo, perceba que nossos dons espirituais não devem ser
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motivo de orgulho próprio; afinal, eles são capacitações concedidas por
Deus com o propósito de edificar as pessoas e exaltar o Seu nome! Como
podemos nos vangloriarmos com algo realizado por Ele para a glória
d’Ele? Sigamos o exemplo dado por Paulo:
Mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que este poder que
a tudo excede provém de Deus, e não de nós. (2Co 4:7)
Não se esqueça de que o vaso é apenas o recipiente onde se deposita
o verdadeiro tesouro. Do mesmo modo como o oleiro manuseia o barro,
sua matéria-prima de trabalho, também Deus nos molda de acordo com
Sua soberana vontade e Seu soberano propósito (como afirma Jr 18:6).
Falando sobre vida em comunidade, o apóstolo Pedro exorta os cristãos:
Quanto ao mais, tenham todos o mesmo modo de pensar, sejam compassivos, amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos e humildes. (1Pe 3:8)
Como frequentemente ocorre ao nos depararmos com uma passagem bíblica, primeiro vem o sentimento, depois a ação, ou seja, descobrimos o ensinamento e somos confrontados por ele, para, então, o
praticarmos. Um detalhe fundamental nessa passagem é que Pedro se
dirige a várias pessoas, e não a um indivíduo em particular. Ele trabalha
a reciprocidade como meio para atingir o fim maior: a edificação da igreja como resultado natural da edificação do indivíduo. De novo, é UM
investindo em ALGUNS para alcançar MUITOS. E indivíduos agindo
coletivamente, a fim de, JUNTOS, atingirem o objetivo comum: uma
vida espiritual saudável e equilibrada. É como já falamos sobre os ensinamentos de Paulo, que ressalta que a diversidade do corpo de Cristo
deve ter como objetivo o crescimento do todo, não no privilégio de um
ou de alguns sobre outros.
Portanto, que diremos, irmãos? Quando vocês se reúnem, cada um de vocês
tem um salmo, ou uma palavra de instrução, uma revelação, uma palavra
em uma língua ou uma interpretação. Tudo seja feito para a edificação da
igreja. (1Co 14:26)
Portanto, amado irmão ou amada irmã, busque a excelência da humildade, redirecionando todo e qualquer elogio ou enaltecimento a
quem, de fato, é digno do mérito total de qualquer realização na Igreja
de Jesus: o Deus Todo-Poderoso!

I 27

PARA QUE MUITOS CREIAM

PASSAGEM PARA GUARDAR
“Quanto ao mais, tenham todos o mesmo modo de pensar, sejam compassivos,
amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos e humildes.”
(1 Pedro 3:8)
PAUSA PARA REFLETIR
• A soberba pode assumir proporções terríveis, a ponto de causar
prejuízos irreversíveis, como aconteceu com Satanás, que tentou ser
igual a Deus.
• Você tem cuidado de administrar da melhor forma possível os elogios
ou o reconhecimento que tem recebido, redirecionando tudo Àquele
que, de fato, tem todos os méritos sobre nossas realizações?
MOMENTO MAPA
Considerando tudo que foi exposto e refletido, é hora de viver o MAPA:
• O que Deus está me dizendo?

• O que vou fazer a respeito?
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Dia 7
Porque cada UM
depende de ALGUNS
para ser frutífero

omos um povo diferente — especial. À primeira vista, essa
afirmação pode parecer pedante, arrogante, até discriminatória. Mas não é; e não o é exatamente porque esse fato não
existe para nossa própria glória. A Bíblia Sagrada, que aceitamos como
Palavra de Deus, confirma essa verdade sobre a Igreja de Jesus:
Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das
trevas para a sua maravilhosa luz. (1 Pedro 2:9)
Geração eleita, sacerdócio real, povo exclusivo de Deus… Dificilmente assumimos adjetivos dessa natureza sem sentir algum tipo de
orgulho ou vaidade, não é mesmo? Claro que, se encararmos essa verdade sob a perspectiva dos profetas bíblicos ou dos discípulos de Jesus,
nossa bola murcha um pouquinho. Quando lembramos da passagem
dos vasos de barro, percebemos que somos apenas instrumentos nas
mãos do oleiro, do grande artista. Quando olhamos para as profecias de
Isaías sobre Cristo, aí é que nos sentimos pequenos diante da grandeza
do sacrifício d’Ele, feito unicamente por causa do nosso próprio pecado!
Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado
por causa de nossas iniquidades; o castigo que nos trouxe paz estava sobre
ele, e, pelas suas feridas, fomos curados.
Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos; cada um de nós se voltou para o
seu próprio caminho; e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós.
(Is 53:5-6)
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Pois é, a bola murcha, mas isso não significa que devemos nos considerar indignos. Olhando para a Palavra, percebemos que somos povo
de Deus, que, pela Sua misericórdia, nos separou para realizar a Sua
vontade neste mundo. Temos o privilégio de ter um relacionamento
de intimidade, amizade e submissão com ninguém menos que o Criador do Universo! Considerando, então, todas essas passagens juntas,
nos colocamos em nosso devido lugar. E que lugar seria esse? O de
receptáculos, canais, instrumentos da misericórdia, da graça e do poder
de Deus, manifesto por meio do Espírito Santo e dos dons espirituais
conduzidos por Ele. Em nosso contexto, como igreja local, podemos
considerar essa manifestação dos dons espirituais como sendo a unção
de UM (Deus) sobre ALGUNS para abençoar TODOS. Essa é a razão de
todo o movimento que o Espírito realiza em nosso meio. Voltemos um
pouco ao que falamos no início, ao chamar atenção para o orgulho que
de vez em quando nos assalta. É fundamental não esquecer que, assim
como dependemos da atuação do Espírito Santo, igualmente dependemos uns dos outros. É o que costumamos chamar de diversidade, ou
seja, MUITOS trabalhando em sintonia com cada UM — ALGUNS com
certos dons espirituais, ALGUNS com outros, e assim por diante —,
exatamente como Paulo esclarece à Igreja de Corinto:
A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem
comum. (1Co 12:7)
Essa característica descrita por Paulo existe para que o povo de Deus
exercite a interdependência: quando ninguém é totalmente dependente ou totalmente independente um do outro, mas todos se ajudam mutuamente, buscando o bem comum. Num grupo de relacionamento, por
exemplo, UM ensina outro, que ensina ALGUNS, e cada um desses repassa o que aprendeu até que MUITOS sejam alcançados, para que TODOS
cresçam na graça e no conhecimento de Jesus! No exercício de cada dom,
independentemente de qual seja, Deus deseja promover crescimento e
amadurecimento espiritual. Esse crescimento e amadurecimento fluem
naturalmente da relação de interdependência entre nós e nossos irmãos,
uma vez que os dons só podem ser exercidos para edificar o corpo de
Cristo. É do outro que vem meu complemento, que vem o que me falta
para apresentar-me diante de Deus íntegro. Somos diferentes, especiais,
separados e santos, mas somente quando estamos JUNTOS, em interdependência, cada UM auxiliando o próximo a ser frutífero.
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PASSAGEM PARA GUARDAR
“A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum.”

(1Co 12:7)

PAUSA PARA REFLETIR
• Precisamos dos dons espirituais que Deus manifesta na vida dos nossos
irmãos, assim como eles precisam dos dons, talentos e recursos que o
Espírito Santo tem nos dado.
• Até que ponto você tem admitido sua dependência de Deus e sua interdependência da igreja para produzir frutos em sua caminhada? Você
acredita que sem a especial capacitação do Espírito Santo ou sem o
apoio dos irmãos conseguiria fazer o que faz para o Reino de Deus?
MOMENTO MAPA
Considerando tudo que foi exposto e refletido, é hora de viver o MAPA:
• O que Deus está me dizendo?

• O que vou fazer a respeito?
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SEMANA

2

Juntos alcançamos
muitos…
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Dia 8
…se amarmos pelo
menos ALGUNS como
Jesus amou

medida que avançamos em nossas reflexões, vamos
aprendendo a transformar o discurso em ação. Você terá a
oportunidade (ou, melhor, o privilégio) de servir a alguém,
fazer alguma coisa prática por outra pessoa, sem se preocupar com quem
ela é ou se ela retribuirá. Estas serão as semanas do alcance — alcance
social, material, espiritual! Então disponha-se, arregace as mangas, engaje-se no serviço e faça da sua ação uma ponte para alcançar o coração de
alguém! Lembre-se de que Jesus Cristo, quando esteve entre nós, primeiro amou, depois agiu com base nesse amor e, em seguida, evangelizou os
perdidos. As portas que Jesus abria com seus milagres, curas e atitudes
amorosas eram as aberturas por onde entrava a verdade transformadora
da Palavra de Deus: foi assim com a mulher samaritana, com Zaqueu,
com o cego de João 9, com o paralítico do poço e com muitas outras pessoas. Vamos conferir, como exemplo, os registros contidos no evangelho
de Lucas que mostram como Jesus alcançou Zaqueu:
Jesus entrou em Jericó, e atravessava a cidade. Havia, ali, um homem rico
chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus,
mas, sendo de pequena estatura, não o conseguia, por causa da multidão.
Assim, correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus
ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe
disse: “Zaqueu, desça depressa. Quero ficar em sua casa hoje”. Então ele
desceu rapidamente e o recebeu com alegria.
Todo o povo viu isso e começou a se queixar: “Ele se hospedou na casa de
um ‘pecador’!”. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: “Olha, Senhor!
Estou dando a metade dos meus bens aos pobres; e se de alguém extorqui
alguma coisa, devolverei quatro vezes mais”.
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Jesus lhe disse: “Hoje houve salvação nesta casa! Porque este homem
também é filho de Abraão. Pois o Filho do homem veio buscar e salvar o
que estava perdido.” (Lc 19:1-10)
Perceba que Jesus realizou algumas atitudes importantes, que
chamaremos de ações inclusivas, no seu relacionamento com Zaqueu.
Vamos descobrir algumas delas?
Ação 1: amar. Jesus amou Zaqueu, odiado chefe dos publicanos.
Os publicanos eram os cobradores de impostos do Império
Romano, que dominava o povo judeu naquela época. Por
isso, os judeus publicanos eram considerados “traidores” e
desprezados por se aliarem aos romanos para explorar seu
próprio povo. Ainda assim, Jesus expressou amor e compaixão por aquele homem que queria conhecê-lo.
Ação 2: aceitar. Jesus escolheu Zaqueu, mesmo sabendo quem
ele era, e lhe deu uma oportunidade de agir diferente.
Ação 3: investir. Jesus se hospedou na casa de Zaqueu, vendo
naquela situação uma oportunidade de influenciá-lo e de
cuidar de sua vida.
Ação 4: valorizar. Jesus reconheceu a mudança de Zaqueu e ressaltou a salvação promovida a partir do seu arrependimento.
Ação 5: incluir. Jesus tornou Zaqueu um dos “seus”, acolhendo-o
entre os seus seguidores e declarando que ele também era
parte da família dos judeus (filhos de Abraão). Ele também
mostrou como a salvação veio para os que estão necessitados e perdidos.
E você, amado irmão ou irmã, o que tem feito para alcançar os perdidos? Observe que eles podem estar perdidos espiritualmente, mas
não estão perdidos ao nosso olhar, pois esbarramos neles a toda hora:
na vizinhança, na escola, na faculdade, no trabalho, no supermercado,
na farmácia… Que ações você poderia implementar, seja sozinho, seja
junto com seu grupo de relacionamento ou seus irmãos em Cristo mais
próximos, a fim de alcançar quem você conhece, mas até hoje não tinha
se disposto a amar? O maior amor possível é aquele que deseja a salvação das pessoas em vez de deixá-las enganadas e entregues aos seus
próprios anseios e ideologias.
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Memorize, para não correr o risco de esquecer, o que Jesus declarou
a respeito dos perdidos no evangelho de João:
Todo aquele que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim eu jamais
rejeitarei. (Jo 6:37).
Cristo fala de aceitação, inclusão e transformação... mente e coração
abertos para amar, aceitar, investir, valorizar... enfim, salvar! Ele assegura que jamais rejeitará, exatamente como fez comigo e com você! Então,
o que está esperando? Quantas oportunidades de contar o que Jesus fez
por você já foram perdidas, a exemplo do cego de João 9? Fatos simples,
concretos, inquestionáveis: “Uma coisa sei: eu era cego e agora vejo!”.
De que cegueira Jesus o curou? De que forma você sentiu a ação
d’Ele em sua vida? Será que você era melhor do que Zaqueu, na casa
de quem Cristo fez questão de se hospedar? E a pessoa que mora do
seu lado? Quantas vezes você encontrou com ela e lhe desejou bom dia,
boa tarde ou boa “qualquer coisa”? E, quando essa pessoa precisou de
sua ajuda, você se dispôs a ajudá-la? Quem sabe você tenha feito tudo
isso e muito mais — cumprimentou, auxiliou, emprestou aquela xícara
de açúcar, tomou café na casa dela, convidou para a sua… mas, apesar
de toda essa intimidade, nunca mencionou Jesus. Caiu a ficha sobre a
chance que está perdendo?
Sabe, amado irmão ou irmã, de verdade, somos mais do que pessoas alcançadas por Jesus. Conforme assegura o apóstolo Paulo, somos
imitadores de Cristo, somos a representação do próprio Jesus na Terra.
Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo
vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no filho de
Deus, que me amou e se entregou por mim. (Gl 2:20)
Cristo precisa viver em nós. Que responsabilidade! Até mesmo acima de representantes ou embaixadores, somos parte de Cristo, habitados pelo Espírito Santo deixado por Ele para testemunhar a sua mensagem e agir de acordo com ela. Deixar Cristo viver em nós não é fácil,
pois o exemplo que temos é de alguém que se entregou para morrer
pelos outros, sem ter feito nada que justificasse o próprio castigo. Pense
nisso sempre que for desafiado a amar pelo menos ALGUNS perdidos
com o infinito e misericordioso amor de Jesus!
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PASSAGEM PARA GUARDAR
“Todo aquele que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim eu jamais rejeitarei.”

(João 6:37)

PAUSA PARA REFLETIR
• Jesus Cristo nos amou e nos incluiu exatamente como estávamos
para nos tornar semelhantes a Ele. Você tem realizado o mesmo
esforço para incluir e alcançar os perdidos que encontra por aí?
MOMENTO MAPA
Considerando tudo que foi exposto e refletido, é hora de viver o MAPA:
• O que Deus está me dizendo?

• O que vou fazer a respeito?
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Dia 9
...se ALGUNS
amarem MUITOS
como Jesus amou

e você tem acompanhado este devocional dia a dia, está há
mais de uma semana lendo sobre unidade, serviço, amar o
próximo e espalhar o Reino de Deus. A essa altura, talvez você
esteja pensando: “Tudo bem, entendi que preciso alcançar pessoas para
Cristo. Mas como faço isso de forma prática?”. Que tal caminharmos
JUNTOS para desvendar esse percurso? Para isso, precisamos começar
pelo coração. Afinal de contas, é a respeito do coração que Deus mais
chama a atenção ao julgar as atitudes do ser humano. Ele nos chama
a obedecer Seus mandamentos e realizar a Sua vontade não simplesmente por obrigação ou medo, mas por causa de um coração humilde,
submisso e amoroso diante de Deus. Por que não imitar o salmista que
suplica a Deus para purificar seu coração?
Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito
estável. (Sl 51:10)
Você acha que, em um coração puro, há espaço para maus sentimentos, como inveja, rancor, discriminação e ódio? Todos estes são fortes
empecilhos para nutrirmos amor até pelos nossos irmãos, quanto mais
pelos perdidos! Obviamente, a tentação de cultivarmos esses e outros
sentimentos é real para todos; porém eles perdem cada vez mais espaço
à medida que o Espírito Santo ganha lugar. Enquanto mudamos nosso
coração, precisamos dar o próximo passo: entrar em atitude de oração.
Como enfrentar a batalha de ir ao mundo, pregar e testemunhar a Palavra,
senão coberto de oração? Afinal,

I 37

PARA QUE MUITOS CREIAM

Nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades,
contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais
do mal nas regiões celestiais. (Ef 6:12)
A oração é uma ferramenta de combate aos espíritos dominadores
deste mundo. E o melhor: não precisamos guerrear sozinhos! Temos,
em nossos irmãos, parceiros e soldados igualmente comprometidos
com esse mesmo objetivo, ou seja, alcançar o perdido. Por isso, como
igreja, precisamos batalhar em oração por aqueles que necessitam da
Palavra da Verdade. Escreve Paulo aos colossenses:
Ao mesmo tempo, orem também por nós, para que Deus abra uma porta
para a nossa mensagem, a fim de que possamos proclamar o mistério de
Cristo, pelo qual estou preso. (Cl 4:3)
Perceba que o apóstolo ressalta a presença de ALGUMAS (ou MUITAS) pessoas, quando pede na passagem que “orem’’, ou seja, ele contava com um grupo, a fim de que o clamor passasse pelos lábios e corações
de vários crentes. Pronto. Começamos pelo coração e demos sequência
com a oração. O que falta para agir de forma mais prática junto aos perdidos? Podemos ressaltar a união e a força. A união (ou unidade) nasce
frequentemente da amizade e da irmandade entre as pessoas. Assim
ressalta Paulo, ao falar aos irmãos tessalonicenses:
Sentindo, assim, tanta afeição por vocês, decidimos dar-lhes não somente
o Evangelho de Deus, mas também a nossa própria vida, porque vocês se
tornaram muito amados por nós. (1Ts 2:8)
Ora, que incrível! O apóstolo se vê disposto a dar a própria vida por
amor aos tessalonicenses, tamanho o sentimento que dedica a esses.
Não é inspiradora uma amizade como essa? O próprio Cristo chegou
a declarar:
Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos.
(Jo 15:13)
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Há alguém em seu grupo de relacionamento ou na igreja que o leve
a tamanha entrega? Você já avaliou o alcance que uma amizade desse
nível conseguiria alcançar, não apenas na vida um do outro, mas em um
círculo de relacionamento? E onde tudo isso começa? Na decisão de
amar! Decisão que nasce de um coração puro e de um espírito saudável
e conectado com Deus. Precisamos pedir a Deus esse amor, a exemplo
do salmista, e nos tornar parte de algo maior e mais importante do que
nossas próprias vidas individuais. Por fim, precisamos de força (ou poder). Mas como assim? Devemos buscar poder sobre as pessoas? Para
alcançar os perdidos, precisamos controlá-los? Jamais! Na verdade, sobre esse assunto, a Bíblia novamente quebra as expectativas:
Mas ele me disse: “Minha graça é suficiente para você, pois o meu poder
se aperfeiçoa na fraqueza”. Portanto eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim.
Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas
necessidades, nas perseguições, nas angústias. Pois quando sou fraco é que
sou forte. (2Co 12:9-10)
A nossa força vem do reconhecimento da nossa pequenez e do poder de Deus atuando através de nós e apesar de nós! Sempre, claro,
em conexão com o corpo de Cristo. Quando seguimos os demais passos, encontrar força se torna a mais fácil das quatro ações. Um coração
piedoso, que gera orações genuínas e amizades sólidas, só pode desaguar em uma união inabalável e na atuação poderosa de Deus em vidas!
Lembramos, por fim, do paralítico que foi abençoado por seus amigos,
que se importaram tanto com ele que quebraram todas as barreiras para
levá-lo a Jesus, que o curou tanto da enfermidade como do pecado:
Vieram alguns homens, trazendo-lhe um paralítico, carregado por quatro
deles. Não podendo levá-lo até Jesus, por causa da multidão, removeram
parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e, pela abertura no teto,
baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: “Filho, os seus pecados estão perdoados”.
(Mc 2:3-5)
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PASSAGEM PARA GUARDAR
“Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável.”
(Salmo 51:10)
PAUSA PARA REFLETIR
• A cidade está cheia de “paralíticos espirituais” necessitados de Cristo.
Quantos deles você estaria disposto, juntamente com seus irmãos
próximos, a carregar até Jesus?
MOMENTO MAPA
Considerando tudo que foi exposto e refletido, é hora de viver o MAPA:
• O que Deus está me dizendo?

• O que vou fazer a respeito?
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Dia 10
...se mostrarmos
a MUITOS que UM
morreu por TODOS

á nos referimos, mais de uma vez, ao cego de João 9 — ou
melhor, à sua forma direta e objetiva de testemunhar a obra de
Jesus em sua vida para outras pessoas. Entendemos, pelo que
se vê na Escritura, que essa é a maneira mais fácil, prática e simples
de alcançar o perdido: falar sobre o que Jesus fez e faz em nossas
vidas. A história de UM, compartilhada com ALGUNS para alcançar
MUITOS. Encontramos uma disposição muito parecida no Salmo 66,
quando o autor anuncia a obra de Deus em sua vida:
Venham e ouçam, todos vocês que temem a Deus; vou contar-lhes o que
ele fez por mim. (Sl 66:16)
Nos dois casos, do cego e do salmista, a pessoa abençoada testemunhou para o próprio povo de Deus. O primeiro falou aos judeus da
época de Jesus, em particular às autoridades religiosas; o segundo, ao
povo de Israel do tempo dos profetas, nação orgulhosa por ser “escolhida por Deus”, mas negligente na sua responsabilidade de proclamar
esse mesmo Deus aos povos à sua volta. Não é curioso (e triste) como
o próprio povo de Deus precisava ouvir Sua Palavra e relembrar quem
é o verdadeiro soberano de suas vidas? É como ouvi certa vez: “Hoje
em dia, precisamos pregar o Evangelho para os próprios crentes”.
Assim acontece conosco em determinados momentos. Mesmo sendo representantes do próprio Cristo, falhamos em demonstrar a verdade
através de nossos atos e valores. Mesmo sendo abençoados por Deus,
deixamos de reconhecer Sua grandeza e Seu poder em nossas vidas.
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E a Igreja, Seu povo, Sua nação santa, também frequentemente se
cala diante do mundo, perdendo a chance de testemunhar em amor as
maravilhas e a justiça do Senhor. Exatamente por isso, amado irmão
ou irmã, é tempo de pôr as mãos no arado! Encarar o desafio, com
ou sem medo, de simplesmente contar a sua história — sem floreios,
sem complexidades; apenas compartilhar o que Jesus fez e continua
fazendo em sua vida. Lembrando do cego e do salmista, você também
pode partilhar a transformação realizada por Jesus:
— Venha e ouça o que Cristo fez por mim! Ele me livrou do vício
das drogas. Ele me tirou do mundo da prostituição. Ele me curou de
uma doença grave. Ele me permitiu deixar desejos e prazeres egoístas e me entregar à Sua vontade. Ele me salvou da morte para a vida
eterna!Lembre-se: a sua história só pertence a você, mas ela não precisa ficar guardada. Deus quer usá-la para transformar vidas! Por mais
simples que pareça, ela pode ser uma ferramenta poderosa nas mãos
do Pai. Os exemplos citados são apenas ilustrativos. Deus não precisa livrar você de situações assombrosas ou terríveis para que sua
vida seja impactante. Até mesmo uma história pacata, uma conversão
tranquila ou uma vida de fidelidade, sem grandes reviravoltas, podem
sensibilizar outras pessoas. É impossível saber com o que as pessoas
vão se identificar, ou quem tem alguma jornada parecida com a sua.
Pode ser também que a sua vida não tenha absolutamente nada a
ver com a do outro. E aí? Será que Deus não é capaz de utilizar seu
testemunho por causa disso? Na verdade, o que Ele realmente quer
é que você fale. Abra sua boca e testifique sobre seu relacionamento
com Jesus, que é pessoal e intransferível, como uma impressão digital.
Costumamos dizer no “Celebrando Restauração” que “a doença sai
pelo falar, e a cura entra pelo ouvir”. Não sei como você chegou ao
Evangelho — ou como o Evangelho chegou até você —, mas sei exatamente como ele chegou a mim. Serei eternamente grato pelos crentes
que se dispuseram a falar do amor de Deus para que a minha alma
encontrasse salvação. O amor nos constrange à ação:
Pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de
que um morreu por todos; logo, todos morreram. (2Co 5:14)

42 I

IGREJA BATISTA CENTRAL FORTALEZA

42 dias em unidade com Deus e a Igreja

Podemos até traçar um paralelo do texto bíblico com o conceito de
nossa campanha: estamos convencidos de que UM morreu por MUITOS — por todo aquele que n’Ele venha a crer —, para dar-lhes a vida
eterna, como afirma a clássica passagem de João 3:16.
Abra seu coração e sua vida para que Deus possa passar e, por meio
de você, se instalar em corações e vidas vazias do amor de Cristo.
Declare ao descrente que Jesus morreu por ele também!
Nós não podemos — e nem temos o direito — de guardar conosco
o tesouro com que Cristo nos presenteou. Assim como Ele orientou
os discípulos em Mateus 28:19, também nos envia hoje: “IDE e fazei
discípulos de todas as nações”!

I 43

PARA QUE MUITOS CREIAM

PASSAGEM PARA GUARDAR
“Pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu
por todos; logo, todos morreram.”
(2 Coríntios 5:14)
PAUSA PARA REFLETIR
• Como foi seu encontro com Cristo e quais as consequências desse
maravilhoso encontro em sua vida?
• Jesus Cristo morreu por TODOS. Basta ouvir e crer! Será que vemos
no outro, no desconhecido, o potencial para a salvação?
MOMENTO MAPA
Considerando tudo que foi exposto e refletido, é hora de viver o MAPA:
• O que Deus está me dizendo?

• O que vou fazer a respeito?
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Dia 11
...se ALGUNS facilitarem
a inclusão de MUITOS

ocê já ouviu a palavra facilitador? Usamos esse nome na
igreja, em Grupos de relacionamento, no “Celebrando Restauração” e em outras atividades com rodas de conversa,
grupos de partilha, etc. E o que essa palavra traz à mente? Ora, alguém
que facilita, que deixa as coisas mais fáceis, não é? Ou, quem sabe, uma
pessoa que organiza o encontro de um grupo ou instituição — que,
aliás, tem a ver com o mesmo propósito: fazer funcionar, ajudar, tornar
mais fácil atingir o objetivo daquele momento.
E você, já lhe passou pela cabeça desempenhar uma função assim
em relação a um grupo ou atividade? Um dia, me convidaram para
subir uma serra, daquelas em que é possível fazer isso caminhando,
sem precisar ser um alpinista. Embora a trilha não fosse assim tão
acidentada ou problemática, a verdade é que, para chegar ao ponto
mais alto da serra em segurança, precisamos da ajuda de um guia, ou
seja, de um facilitador! Conhecedor profundo de cada detalhe do caminho, nosso guia com certeza nos livrou de obstáculos naturais que
poderiam pôr em risco nossa integridade física e nos impedir de seguir
caminho. O auxílio desse facilitador nos permitiu usufruir muito mais
daquela aventura. A mesma coisa pode acontecer com você. Não sei
se é conhecedor desse negócio de subir serras, mas, com certeza, tem
algum esporte, atividade intelectual, entretenimento ou passatempo
que domina e gosta. Então que tal usar alguma dessas coisas para
promover um encontro facilitador? Reúna o seu grupo de relacionamento ou um pequeno grupo de irmãos e organize um momento em
torno de alguma atividade. Peça para cada um chamar um convidado.
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Realize algo que promova comunhão e relacionamento: comer uma
pizza, ver um filme, formar um grupo de leitura, jogar um esporte, um
jogo de tabuleiro ou videogame… qualquer coisa agradável, divertida
e inclusiva. Vale lembrar da reunião entre Jesus e um cobrador de impostos (dessa vez não Zaqueu, mas Levi, também chamado Mateus):
logo que foi alcançado por Cristo, ele abriu sua casa e facilitou um farto
banquete para todos os seus amigos — incluindo outros publicanos,
detestados pelos judeus!
Então Levi ofereceu um grande banquete a Jesus em sua casa. Havia muita
gente comendo com eles: publicanos e outras pessoas. (Lc 5:29)
A partir daí, Jesus impactou a vida daquelas pessoas. Quando foi
questionado pelos mestres da lei por estar comendo com os “pecadores”,
Ele respondeu:
Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes.
Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. (Lc 5:31-32)
Toda essa situação foi oportunizada por Levi, um pecador e publicano
arrependido, que se tornou o apóstolo conhecido como Mateus! Se ele,
por gratidão, não tivesse organizado esse banquete, várias pessoas perdidas continuariam sem conhecer a Cristo. Viu como é fácil? Não é preciso
nenhum grande conhecimento para receber pessoas. Só é preciso se dispor. Só é preciso amar para poder facilitar! E, diferente de Mateus, você
não precisa dar um banquete. Faça um cafezinho; convide as pessoas para
assistir um jogo do seu time (ou do deles); aproveite uma data festiva,
um aniversário, festa junina, “dia disso”, “dia daquilo” — qualquer coisa!
Na verdade, essa história de festejar é só uma desculpa para reunir gente
e facilitar uma oportunidade para falar de Jesus. Lembra do nosso devocional de ontem? Conte a sua história, só que, nesse caso, aproveitando
a ação inclusiva de ter convidado um monte de gente para ouvi-la. Coloque, quem sabe, uma música no meio, falando sobre quem Jesus é; abra
espaço para que outras pessoas compartilhem suas próprias experiências
e deixe Deus falar. Pronto! Você tem um encontro facilitador.
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Imagine que você conte com apenas 5 pessoas: já são 5 convidados
para ouvir sobre Jesus! Você pode até não subir a serra, mas pode
facilitar que 5 almas um dia subam ao Céu. Já pensou? Uma escalada de
proporções eternas! Como recomenda Paulo aos colossenses:
Sejam sábios no procedimento para com os de fora; aproveitem ao máximo
todas as oportunidades. (Cl 4:5)
Não se trata apenas de aproveitar oportunidades, mas de criá-las.
Trata-se, também, de estender o tapete vermelho para que o descrente caminhe em direção à vida eterna. Qualquer um de nós pode ser
anfitrião, como fez Mateus, que, impactado pelo amor de Jesus para
com ele, providenciou imediatamente uma forma de contar aos amigos
quem Ele era. Foi UM facilitando para ALGUNS a subida pelo caminho
que leva aos céus. A partir daí, esses que foram alcançados puderam estender a mesma oportunidade para MUITOS. Foi essa corrente que, certamente, desaguou em situações como os mais de 3.000 convertidos em
um único dia relatados em Atos 2, após a pregação poderosa de Pedro.
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PASSAGEM PARA GUARDAR
“Então Levi ofereceu um grande banquete a Jesus em sua casa. Havia muita gente
comendo com eles: publicanos e outras pessoas.”
(Lucas 5:29)
PAUSA PARA REFLETIR
• Como não somos capazes de subir até o Céu por conta própria, Jesus
desceu ao mundo para nos salvar. Ainda assim, Deus usou alguém
em nossa vida para facilitar nossa chegada até Ele.
O que você tem feito para facilitar o encontro de alguém com Jesus?
MOMENTO MAPA
Considerando tudo que foi exposto e refletido, é hora de viver o MAPA:
• O que Deus está me dizendo?

• O que vou fazer a respeito?
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Dia 12
...se UM hospedar
ALGUNS que
hospedarão MUITOS

jejum que desejo não é este: soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo
jugo? Não é partilhar sua comida com o faminto, abrigar o pobre
desamparado, vestir o nu que você encontrou, e não recusar ajuda ao próximo? Aí sim, a sua luz irromperá como a alvorada, e prontamente surgirá a sua cura; a sua retidão irá adiante de você, e a glória do Senhor estará
na sua retaguarda.
(Isaías 58:6-8)
Sabe o que é engraçado? Esse texto de Isaías menciona diversas
ações solidárias que precisamos realizar ainda hoje: dar comida ao faminto, abrigar o pobre, vestir o nu… mas ele também me remete a
situações mais modernas. Quando o assunto é hospitalidade, vem logo
à mente o Encontro de Pastores e Líderes (EPL), conferência que tantas
vezes realizamos na IBC Fortaleza. Quantas vezes os membros da igreja
foram desafiados a receber em suas casas os visitantes e palestrantes
que vinham de várias partes do país para participar do evento! Por meio
desse privilégio de abrir nossas casas, ajudamos irmãos que têm dificuldades em arcar com um hotel e damos a outros a oportunidade de
economizar dinheiro e usá-lo para investir em recursos que abençoarão
suas comunidades de origem.
Ou seja, hospedar um irmão em Cristo pode significar favorecer
uma igreja inteira. Já pensou nisso? E não só financeiramente. Imagine
o material que aquela pessoa que ficou na sua casa poderá levar para sua
comunidade de fé: conhecimento sobre projetos de restauração, grupos
de relacionamento, atividades infantis e muito mais.
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Trata-se de estender a bênção que o Senhor nos dá e facilitar a inclusão
de muita gente de igrejas locais da nossa nação. Cabe lembrar novamente o
motor de todo esse anseio por formar discípulos de Jesus: o amor.
Por isso, tudo suporto; por causa dos eleitos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. (2Tm 2:10)
Tudo que dissemos até aqui, amado irmão ou irmã, não desconsidera o outro lado da questão, tratado na passagem de Isaías — aliás, o
único lado, podemos dizer. Ao contrário, quando pensamos em abrigar crentes de outras comunidades para que possam aprender mais de
Deus, estamos facilitando o alcance e a inclusão de pessoas de todas as
camadas sociais e econômicas ao Evangelho da graça. Aliás, Paulo nos
relembra da importância de compartilhar nossos lares:
Não se esqueçam da hospitalidade; foi praticando-a que, sem o saber,
alguns acolheram anjos. (Hb 13:2)
É preciso lembrar, porém, que todo aprendizado cristão deve nos
conduzir à prática da piedade, do amor e da proclamação de Jesus, senão
se torna infrutífero, irrelevante e inútil! Como disse C. S. Lewis, em seu
livro Os Quatro Amores: “Tudo que não é eterno é eternamente inútil”. Esse
sentimento é ecoado quando entendemos o real sentido da sabedoria na
Bíblia: não se trata do conhecimento extenso de todos os assuntos, mas
da capacidade de compreender e aplicar, de forma prática, os valores,
princípios e mandamentos que recebemos de Deus. Seja alimentando o
faminto, seja hospedando quem quer aprender, devemos pensar sempre
em como estamos contribuindo para o Reino de Deus. Nosso visitante
poderá se tornar, também, um alimentador de famintos e um hospedador de anjos! Ou seja, é UM hospedando ALGUNS que edificarão
MUITOS. Esse é exatamente o propósito de Deus, “que deseja que todos os
homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade” (1Tm 2:4). Preste
atenção à referência de quantidade: Deus quer que todos os homens
sejam salvos! É muito mais que UM, bem mais que ALGUNS, e mais
que MUITOS, mas não precisamos nos preocupar em alcançar TODOS:
basta que aproveitemos as oportunidades com aqueles que Deus coloca
em nossa área de influência. E sabe por quê? Porque “eu plantei, Apolo
regou, mas Deus é quem fez crescer” (1Co 3:6); para que demos glória única
e exclusivamente ao Pai, que nos permitiu estar onde estamos. Ele nos
recebeu de braços abertos em Sua casa para que possamos abrir a nossa
para seus demais filhos
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PASSAGEM PARA GUARDAR
“O jejum que desejo não é este: soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas
do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo jugo?”
(Isaías 58:6)
PAUSA PARA REFLETIR
• Deus nos hospedou em Sua casa, nos incluiu em Sua família e nos
adotou como filhos.
• Você cultiva o hábito de hospedar pessoas? Já pensou em começar a fazer isso? Se não pode hospedar alguém em sua casa, pode, pelo menos,
se dedicar a receber bem quem chega?
MOMENTO MAPA
Considerando tudo que foi exposto e refletido, é hora de viver o MAPA:
• O que Deus está me dizendo?

• O que vou fazer a respeito?
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Dia 13
...se UM falar
a língua de MUITOS
para salvar ALGUNS

emos falado muito sobre evangelismo relacional — a
ideia de proclamar Jesus usando a comunhão e o relacionamento como portas de entrada. Não há forma melhor de responder ao infinito amor de Cristo do que levando adiante as boas-novas
da salvação. Discutimos como amar o perdido, buscar estratégias em
Deus, contar nossa história, facilitar a chegada do descrente e hospedar
ou abrigar os que precisam. Mas há um detalhe fundamental em tudo
isso: a forma de se comunicar. Não há abertura sem uma boa conversa
ou um argumento compreensível. É preciso que quem nos ouve entenda claramente o que queremos dizer. Aqui, novamente, Paulo nos
traz um precioso ensinamento, dessa vez sobre a adaptação diante das
circunstâncias para comunicar melhor a verdade:
Tornei-me judeu para os judeus, a fim de ganhar os judeus. Para os que
estão debaixo da Lei, tornei-me como se estivesse sujeito à Lei (embora eu
mesmo não esteja debaixo da Lei); a fim de ganhar os que estão debaixo da
Lei. Para os que estão sem lei, tornei-me como sem lei (embora não esteja
livre da lei de Deus, e sim sob a lei de Cristo); a fim de ganhar os que não
têm a Lei. Para com os fracos, tornei-me fraco, para ganhar os fracos.
Tornei-me tudo para com todos, para, de alguma forma, salvar alguns.
(1Co 9:20-22)
E assim ele fez, como no seu famoso discurso no Areópago de Atenas, relatado em Atos 17. Estando em meio aos gregos, Paulo filosofa
com eles sobre o Deus desconhecido, que eles adoravam mesmo sem
saber quem era, só por medo de deixar alguma divindade de fora da
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sua religião. Paulo utiliza esse conceito para mostrar que o Deus desconhecido, na verdade, era o Deus único e verdadeiro, o Senhor. Muitos creram nele, mas outros o desprezaram. É verdade que, às vezes,
bate aquele frio na barriga, aquela insegurança terrível, em particular
quando temos que tomar alguma iniciativa em público — mesmo com
pequenas coisas, como fazer uma oração antes do almoço em um restaurante; o que, dependendo da companhia, pode atrair a atenção de todos na mesa. Mas, como podemos conferir em 2 Timóteo, Deus não nos
abandona em momentos como esses, quando enfrentamos o ambiente
e damos testemunho de nossa fé:
Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de
equilíbrio. (2 Tm 1:7)
Talvez essa frase tenha inspiração no Velho Testamento, na passagem
em que o próprio Deus se dirige a Josué, com a intenção de encorajá-lo
a enfrentar as tarefas e perigos que vinham pela frente:
Seja forte e corajoso, pois você conduzirá os israelitas à terra que lhes
prometi sob juramento, e eu mesmo estarei com você. (Dt 31:23)
Para nós, amado irmão ou irmã, a disposição de comunicar o Evangelho de forma compreensível está frequentemente ligada à coragem
de enfrentar o público, seja ele qual for, assim como fez Paulo diante
dos filósofos gregos. Agora imagine aquela época, em que o apóstolo
corria o risco de ser perseguido, preso ou até morto por suas pregações. Ou pior ainda: na época de Josué, em que ele precisava liderar o
povo em batalhas e guerras violentas. Olhando em perspectiva, podemos ficar um pouco mais tranquilos ao enfrentar uma pessoa chata ou
uma plateia antipática. Mas, é claro, não deixamos de ficar nervosos!
Eu sei que você não é um “Paulo da vida” — nenhum de nós é. É difícil
se comparar a alguém que recebeu revelações de Jesus, fundou algumas
das primeiras igrejas cristãs e escreveu a maior parte do Novo Testamento. Mas esse mesmo homem, com todas essas realizações, foi o
que deixou o status de mestre da lei judaica para se tornar um cristão
perseguido; que deixou o poder dos templos e da religião para viver na
pobreza; que terminou seus dias sozinho na prisão; que pediu a Deus
que tirasse seu “espinho na carne” (2Co 12:7), algo que o atormentava; e
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que se declarou “o menor dos apóstolos” (1Co 15:9) e disse “quando sou fraco é que sou forte” (2Co 12:10). Ele sabia que só entregando tudo a Deus
— suas vontades, dificuldades, sonhos, passado e futuro — é que seria
capacitado para realizar a missão que lhe foi confiada. Não, nenhum
de nós é Paulo, nem precisamos ser. Somos eu e você, com nossos próprios dons, talentos, lutas e fraquezas. E, à medida que aprendemos
sobre a Palavra e nos enchemos do Espírito Santo, somos capacitados
para representar Jesus com cada vez mais amor, graça e força — através
do poder d’Ele, que nos aperfeiçoa diariamente. Só mais um detalhe
para finalizar essa temática da comunicação: não se preocupe em “falar
todas as línguas”, ou seja, saber se comunicar com qualquer tipo de
pessoa, “tribo” ou grupo social — muito menos em falar literalmente
todas as línguas existentes, o que é impossível!
Assim como o mundo é diverso, Deus também nos fez diversos.
Embora sejamos um só corpo, povo de Deus, somos também muito
diferentes, como os vários membros de um mesmo corpo ou as várias
etnias que compõem um povo. É por isso que existem iniciativas para
alcançar crianças, jovens, adolescentes, mulheres, homens, casais, surfistas, futebolistas, músicos, estudiosos, nerds, corredores de rally e
por aí vai. Por isso, se alguém chegar falando uma “língua” que você
não entende, não tenha medo! Com certeza tem alguém por aí versado
nesse “dialeto”, e que pode lhe ajudar. Mas não se acomode! Prepare-se adequadamente para enfrentar as confusões de comunicação e
conhecer pessoas diferentes de você. Se chegar alguém assim, descubra de onde ela vem, tente entender sua história e conheça mais da
sua linguagem. Faça-se “tudo para com todos, para, de alguma forma,
salvar alguns”: fale no estádio, na faculdade, no trabalho e assim por
diante, de acordo com o ambiente, para a glória do Senhor de todas
as línguas! Dessa forma, quem sabe, acontecerá algo parecido com o
Dia de Pentecostes, mas sem precisar de milagre: que todos ouçam a
mensagem em sua própria língua e, assim, creiam!
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PASSAGEM PARA GUARDAR
“Para com os fracos, tornei-me fraco, para ganhar os fracos. Tornei-me tudo para
com todos, para, de alguma forma, salvar alguns.”
(1 Coríntios 9:22)
PAUSA PARA REFLETIR
• Deus nos deu espírito de poder, amor e equilíbrio: poder para falar; amor
para investir; equilíbrio para saber o momento certo para cada coisa.
• Com quantas pessoas você já falou sobre o Evangelho, desde que se
converteu? E desde o início da campanha JUNTOS? E desde o início
desta semana??
MOMENTO MAPA
Considerando tudo que foi exposto e refletido, é hora de viver o MAPA:
• O que Deus está me dizendo?

• O que vou fazer a respeito?
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Dia 14
…se apenas UM
tomar UMA atitude
digna de Cristo

hegamos ao final de nossa reflexão sobre evangelismo e, de
propósito, deixamos para o último devocional da semana um
ponto fundamental quando o assunto é a proclamação do
Evangelho — atitude! É isso mesmo: atitude.
Esforcem-se para ter uma vida tranquila, cuidar dos seus próprios
negócios e trabalhar com as próprias mãos, como nós os instruímos; a fim
de que andem decentemente aos olhos dos que são de fora e não dependam
de ninguém. (1Ts 4:11-12)
Paulo sabia que uma vida reta, íntegra e limpa representa muito
mais sobre o caráter de alguém do que as mais belas palavras do mundo, se elas estiverem em total desarmonia com as atitudes. Algo do tipo:
“Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço”.
De nada adianta tudo que aprendemos se nosso discurso não combinar com a prática. Nem mesmo o “amor” de que tanto falamos tem
sentido se isolado em palavras. Pois, embora a Bíblia afirme que sem
amor nada adianta, é exatamente a falta dele nas atitudes que põe abaixo qualquer argumentação, por mais convincente que seja.
É o caso de grande parte da política brasileira. Você costuma acreditar
nas promessas dos candidatos? É tão comum vermos afirmações
vazias, que não se concretizam após a eleição, que começamos a perder
qualquer expectativa de que algo diferente aconteça. A cada eleição, pegamos a fila para cumprir nossa obrigação cidadã, mas isso não significa
que esperamos que o discurso que vimos na TV, no jornal ou na revista
se cumpra realmente como declarado.
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Você sabe o nome desse fenômeno? Descrédito. Promessas
não cumpridas e expectativas quebradas produzem, cada vez mais,
a descrença dos outros na profundidade e na verdade do que falamos. Assim como ocorre com tantos políticos, acontece com a Igreja
de Jesus! Quantos escândalos temos acompanhado na mídia? Quantos
pastores vemos cair em desonra após, por exemplo, realizarem discursos de ódio, encobrirem violência doméstica, praticarem abuso moral
ou sexual, exibirem comportamento agressivo, etc.? Quantos crentes
dão mau testemunho de intolerância ou hipocrisia na internet, em falas
públicas e em manifestações? Veja como faz diferença quando agimos
de forma coerente com os valores do Reino de Deus:
Não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna
do evangelho de Cristo, para que, assim, quer eu vá e os veja, quer apenas
ouça a seu respeito em minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica[...].
(Fp 1:27)
Atente para a expressão “quer eu vá e os veja, quer apenas ouça a seu
respeito em minha ausência”: não precisamos ser vigiados por alguém
para exercer nossa fé de forma digna do Senhor Jesus. Devemos fazer isso
de bom grado! Parece até que o apóstolo queria nos alertar, há 2 mil anos
atrás, a respeito da importância do testemunho como parte essencial
do evangelismo. Esse testemunho de que falamos agora é diferente daquele que tratamos em outro momento, que significa falar sobre o que
Jesus fez por nós. Aqui, trata-se do testemunho dado por seus atos, ou
seja, em vez de eu contar a história do meu relacionamento com Cristo,
o meu relacionamento com Cristo conta a minha história — minhas atitudes falam o que minhas palavras não são capazes de dizer. Lembra da
história de Zaqueu, que lemos outro dia? Pois bem, esse homem não era
nem apóstolo, nem profeta, nem sacerdote, nem nada. Pelo contrário: era
chefe dos publicanos, os detestados coletores de impostos. Mas sabe o
que mais impressiona em sua jornada? Sua atitude (decisão e prática) de
restituir, com juros, tudo o que havia tomado dos outros.
Zaqueu não apenas pediu desculpas, não apenas pediu a Jesus para
o acolher e permaneceu nos mesmos caminhos: ele corrigiu seus erros,
restituiu os injustiçados e fugiu daquilo que o afastava de Deus!
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Essa ação impressionou o próprio Cristo de tal forma que extraiu
d’Ele uma expressão de pura alegria: “Hoje houve salvação nesta casa!
Porque este homem também é filho de Abraão”. Você já se imaginou
tomando uma atitude dessa natureza, que causaria similar impacto no
coração do próprio Cristo, no Céu? Já imaginou o Filho de Deus pulando de alegria, dando um soco no ar e celebrando com o pai: “Hoje houve
salvação nesta casa”?
Puxa vida! Que situação espetacular seria! A obra de um justo e a
atitude de um pecador arrependido (que são coisas muito semelhantes)
têm uma força descomunal e irresistível, capaz de abalar as estruturas
de uma família inteira. E, a partir daí, alcançar amigos, conhecidos e
até estranhos a partir do testemunho prático do amor transformador
de Deus. Um efeito dominó: UM impactando ALGUNS, que impactam
MUITOS, que impactam TODOS os que chegam ao seu alcance — tudo
isso porque apenas UMA pessoa tomou UMA atitude digna de Cristo.
Essa é a igreja contra a qual as portas do Inferno não prevalecerão: a
igreja em que cada um, com todas as suas falhas, busca glorificar a Deus
um dia de cada vez, com uma atitude de cada vez. E, dentro dessa realidade, podemos encontrar uma pessoa como você! Que, em nome de
Jesus, você seja capaz de qualquer coisa para dignificar o nome de nosso
Senhor e Salvador Jesus Cristo!
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PASSAGEM PARA GUARDAR
“Esforcem-se para ter uma vida tranquila, cuidar dos seus próprios negócios e
trabalhar com as próprias mãos, como nós os instruímos; a fim de que andem
decentemente aos olhos dos que são de fora e não dependam de ninguém.”
(1 Tessalonicenses 4:11-12)
PAUSA PARA REFLETIR
• Uma vida reta fala muito mais alto que as mais belas palavras do mundo.
• Quando foi a última vez que você se entristeceu, de verdade, com uma atitude errada que tomou com alguém? Quando foi a última vez que tomou
uma atitude que glorifica o nome do Senhor? Que tal começar agora?
MOMENTO MAPA
Considerando tudo que foi exposto e refletido, é hora de viver o MAPA:
• O que Deus está me dizendo?

• O que vou fazer a respeito?
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SEMANA

3

O que destrói e o que
constrói relacionamentos?
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Dia 15
O velho e o novo
Adão atuando em cada
UM de nós

echamos a semana passada trabalhando nossas atitudes.
Concluímos que, de todas as ferramentas de alcance que
Deus tem nos proporcionado, sem dúvida, o testemunho
de vida (atitude) é o mais forte e de maior impacto sobre as outras
pessoas. Também já refletimos sobre o fato de sermos UM corpo formado por MUITOS membros que trabalham em sintonia para edificar-se
mutuamente e glorificar o nome de Deus. Começaremos esta semana
refletindo sobre algumas virtudes e falhas de caráter que constroem e
destroem nossos relacionamentos. Virtudes e falhas de caráter são inerentes ao ser humano. A começar por Adão, o primeiro homem criado,
de forma extraordinária, pelas mãos do próprio Deus, com quem mantinha um relacionamento de grande intimidade.
Vamos, juntos, analisar as circunstâncias de Adão:
Deus o criou à Sua imagem e semelhança; o pôs sobre todo o restante
da criação; lhe deu Eva como companheira para que não ficasse só; por
fim, colocou-o no Jardim do Éden, por onde o próprio Deus também
passeava. Logo, supõe-se que os dois, pelo menos em algum instante,
passearam JUNTOS! Adão e Eva sentiam-se tão à vontade com o Pai que
andavam nus, sem a menor cerimônia e com toda naturalidade. Só que,
no momento em que desobedeceram, os dois caíram em si do vexame
que haviam dado e se esconderam da presença de Deus, com vergonha!
Os olhos dos dois se abriram, e perceberam que estavam nus; então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem e sua mulher os
passos do Senhor Deus que andava pelo jardim quando soprava a brisa
do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do
jardim. (Gn 3:8)
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Acredito, amado irmão ou irmã, que o nosso desobediente Adão,
perfeitamente “auxiliado” por Eva, não estava com vergonha somente
de sua nudez, mas muito mais de sua desobediência! Naquele momento, ele pensou exclusivamente em si mesmo (falha de caráter: egoísmo),
não na relação bonita e íntima que tinha com Deus. Se Adão tivesse
pensado em Deus, não com vergonha, mas com submissão (virtude),
certamente teria se apresentado diante d’Ele, reconhecendo a falha no
intuito de preservar o relacionamento dos dois. Mas não! Talvez tomado pelo orgulho ou pelo medo (falhas de caráter), Adão não quis dar o
braço a torcer. O que pensaria Eva se ele se humilhasse (virtude) diante
do Senhor? Afinal, o Criador o havia feito à Sua própria imagem e semelhança, e o colocado como senhor da criação.
Acontece que o primeiro homem, assim como cada um de nós, sentia a insegurança natural do seu frágil caráter. Por mais que fosse ainda
sem pecado, havia nele o potencial para a desobediência, mesmo tendo
sido criado por um Deus que desejava um relacionamento genuíno e
pleno com a mais importante das suas criaturas. Esse mesmo privilégio
de se relacionar de forma tão especial e verdadeira com Deus é que lhe
dava a possibilidade de se rebelar contra Ele e cair. Da mesma forma
era a natureza de Eva. Esta, criada para auxiliar Adão e ser sua companheira e amiga, “vacilou” com ele. Em vez de incentivá-lo à obediência
(virtude) ou, mesmo depois da queda, cair em si e acompanhá-lo em
arrependimento à presença do Pai, ela se juntou ao marido na tentativa
de se esconder de Deus. Pode-se concluir que a Serpente disseminou,
no coração de Eva, sentimentos destrutivos, plantando, por exemplo,
as sementes do ressentimento e da ambição (falhas de caráter). Esses
sentimentos decorrem da conclusão equivocada de que Deus não lhes
dera todo o conhecimento de que precisavam, mas estava escondendo
deles a capacidade de ser como Ele.
Não parecia um absurdo que os dois pudessem usufruir de tudo que
havia no Jardim, menos daquela bendita árvore que, por coincidência
ou não, florescera e frutificara bem no centro do Éden? No momento do
pecado e nos que se seguiram, Adão e Eva não se lembraram do amor
que Deus demonstrara pelos dois quando havia dado um ao outro para
que se amassem e enchessem a Terra dos frutos desse amor — frutos
que gerariam mais sementes de sentimentos virtuosos. Fugiram da presença do Pai que os fez e do Seu amor, tão grande que seria capaz de gerar restauração e promover as virtudes do perdão e do arrependimento.
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Adão e Eva pecaram, e isto provocou um efeito em toda a humanidade: a morte entrou na Terra, e a relação do homem com Deus sofreu
uma ferida. Parece uma notícia terrível, mas ainda bem que a Palavra de
Deus nos garante:
Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou
na justificação que traz vida a todos os homens. Logo, assim como por
meio da desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores,
assim também, por meio da obediência de um único homem, muitos serão
feitos justos.
(Rm 5:18-19)
Não somos nada diferentes de Adão e Eva. Os sentimentos do primeiro casal são os mesmos que nos acometem como sombra da velha
vida sem Jesus. Porém nossa nova natureza em Cristo nos restaura para
uma vida segundo a vontade de Deus!
O Espírito Santo me confronta com a Palavra para que eu seja santificado e, dia a dia, abandone as mazelas do velho Adão, que trouxe
pecado ao mundo, para me transformar à semelhança do novo Adão,
Jesus, que trouxe salvação ao mundo!
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PASSAGEM PARA GUARDAR
“Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem muitos foram
feitos pecadores, assim também, por meio da obediência de um único homem,
muitos serão feitos justos.”
(Romanos 5:19)
PAUSA PARA REFLETIR
• Nosso passado refletia o primeiro e decaído Adão. Nossa nova vida
deve refletir o segundo e divino Adão — Jesus.
• Que Adão você tem permitido dominar sua vida e suas atitudes?
MOMENTO MAPA
Considerando tudo que foi exposto e refletido, é hora de viver o MAPA:
• O que Deus está me dizendo?

• O que vou fazer a respeito?
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Dia 16
Da parte de Deus, só há
UM sentimento: construir

omeçamos a semana refletindo sobre virtudes e falhas de
caráter que podem construir ou destruir relacionamentos.
Hoje, vamos trabalhar nosso relacionamento mais importante: a relação com Deus, o Pai.
Por isso Deus tem que ser pra nós. Ponto de encontro, uma mesma voz.
Que nos converte um ao outro e nos traz a paz. Abismos nunca mais
(Abismo de Gerações – João Alexandre)
Não sei se João Alexandre estava lembrando de Gênesis 2:18 quando compôs esses versos, mas, quando considera Deus como sendo a
fonte que nos converte e nos traz paz, sua letra nos inspira um sentimento de segurança. Segurança, porque nossa confiança passa a ser depositada em Deus, e não nos irmãos. Assim, o Senhor se torna o centro
das nossas relações. Ele é a base que norteia nossos relacionamentos
com tudo e com todos, inclusive com os irmãos em Cristo, que têm
em Deus o “ponto de encontro” conosco, assim como nós temos com
eles. Quando Deus criou todas as coisas, como relata Gênesis 1, teve a
mesma sensação ao contemplar cada etapa realizada:
“E Deus viu que ficou bom”. Ainda assim, chegou à conclusão de que faltava
algo, ou melhor, alguém. Alguém com quem pudesse se relacionar e, até
mais que isso, em quem pudesse vislumbrar um pouquinho de Si mesmo
(Gn 1:27).
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Ele seguiu em frente com Seu projeto e, ao final de tudo, voltou a
fazer uma avaliação, contemplando Sua obra:
E Deus viu tudo o que havia feito, e tudo havia ficado muito bom.
(Gn 1:31a — grifo nosso).
Sem o homem, a obra da criação de Deus teria ficado incompleta, porque faltaria UM com quem Ele pudesse se relacionar e, a partir
desse, gerar ALGUNS que dariam origem a MUITOS! TODOS, é claro,
com condições de se conectar de forma pessoal com o Criador, já que
foram criados à Sua imagem e semelhança. Mas que características definem Aquele que se relaciona da forma mais íntima e profunda conosco?
A Bíblia apresenta vários atributos de Deus no que tange ao Seu relacionamento conosco.
Que tal amoroso? Você quer uma demonstração maior de amor do
que a registrada em João 3:16? “Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu
Filho Unigênito para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna”.
Sem comentários! Outra situação: já teve um momento em que você se
viu muito triste e, de repente, apareceu uma pessoa que lhe transmitiu
um imenso conforto? Pois foi Deus que agiu em sua vida por meio dessa
pessoa. Como revela 2 Coríntios 1:3-4: “Bendito seja o Deus e Pai de nosso
Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos
consola em todas as nossas tribulações, para que, com a consolação que recebemos
de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações”. Aliás, o próprio Cristo chamou o Espírito Santo enviado a nós de consolador!
E a atitude de Deus como encorajador diante de Gideão, o menor da
menor família da tribo de Manassés? Este pequeno homem foi convocado
a liderar o povo de Deus em batalha e foi motivado por Deus à vitória:
Então o Anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: “O Senhor está com
você, poderoso guerreiro”. (Jz 6:11-12).
Com Pedro, então, a forma como Jesus caminhou com ele o transformou, de um servo imprudente e inconstante, em um líder perseverante e consciente de seu chamado. Mesmo antes de Pedro negá-lo,
Jesus já havia previsto o que aconteceria e sabia que, mais tarde, o apóstolo se tornaria um dos principais pilares da igreja primitiva. Assim,
Cristo declarou a ele:
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“E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja,
e as portas do Inferno não poderão vencê-la” (Mt 16.18).
O mesmo acontece em nosso relacionamento com Deus: a parte
d’Ele é a mais simples e a mais completa. De Deus, podemos esperar
sentimentos e atitudes construtivas, altruístas, perdoadoras e, acima de
tudo, amorosas! Ele é nosso Senhor amoroso, consolador e encorajador.
Na semana em que tratamos sobre relacionamentos, vamos separar um
dia de nosso devocional para olhar para Deus e reconhecer que, mais do
que ter decidido nos criar como seres completos, com razão, emoção e
vontade, Ele nos criou com a clara intenção de ter conosco uma relação
de amor! Podemos interpretar essa relação de Deus conosco como: UM
amando TODOS, mesmo sabendo que somente ALGUNS reconhecerão
e se converterão a esse amor. Ao falar do que destrói e do que constrói
relacionamentos, a parte de Deus é a mais clara, porque só há uma
opção: Ele constrói!
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PASSAGEM PARA GUARDAR
“Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho Unigênito para que todo o
que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna.”
(João 3:16)
PAUSA PARA REFLETIR
• O amor de Deus por nós é incondicional, imensurável,
inclusivo e extensivo!
• Como sua vida tem refletido o seu relacionamento com Deus?
MOMENTO MAPA
Considerando tudo que foi exposto e refletido, é hora de viver o MAPA:
• O que Deus está me dizendo?

• O que vou fazer a respeito?
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Dia 17
Os sentimentos que cada
UM cultiva no coração

o “Celebrando Restauração”, programa de 12 passos que
vivemos na IBC Fortaleza, a grande máxima é a frase “Um
dia de cada vez”. Em nossa campanha, JUNTOS, o ritmo
deve ser o mesmo — a cada dia tentando permanecer firmes e mais parecidos com Jesus; a cada dia um novo aprendizado e uma nova aplicação.
Já refletimos sobre a decisão de Deus em se relacionar com alguém à Sua
imagem e semelhança. Agora, falaremos um pouco sobre nossa relação
com a igreja local. Vamos caminhar por seis atitudes e sentimentos negativos que destroem relacionamentos, assim como por seus “antídotos”
(aqueles que auxiliam na construção de relacionamentos fortes e duradouros). As atitudes destrutivas são: inveja, egoísmo, intriga, orgulho,
insegurança e amargura. Hoje, trataremos das duas primeiras. Dentre os
sentimentos que têm capacidade de causar prejuízo, mesmo no seio do
corpo de Cristo, a inveja é um dos mais graves. Não por acaso, o apóstolo
Paulo se preocupava demais com esse tipo de sentimento, entendendo espiritualmente todo o efeito negativo de sua disseminação entre os crentes.
Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos
outros. (Gl 5:26)
Tiago ecoa esse pensamento:
Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males.
(Tg 3:16)
Em contraponto a essas tristes atitudes, Paulo relata de forma
poética as características do amor que vem de Deus, capaz de produzir
humildade. Em carta aos coríntios, ele ressalta:
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O amor é paciente, o amor é bondoso. Não inveja, não se vangloria, não
se orgulha. (1Co 13:4)
Sim, o verdadeiro amor não cobiça o que é do outro, mas tem prazer
no sucesso e no bem de todos! Sabe aquela disposição de dividir com
as pessoas a alegria pela vitória? “Aquele culto foi uma bênção, e o trabalho de todos os envolvidos — da logística à pregação — resultou em
edificação para a igreja, salvação para o perdido e glória para o Senhor”.
Afinal, nada depende só de nós; tudo vem de Deus e é realizado através
do Seu corpo! A inveja tem tudo a ver com outro sentimento destrutivo, o egoísmo, que se caracteriza pela priorização de nós mesmos e de
nossos desejos sobre as necessidades e interesses dos outros. O egoísta
tem inveja quando os outros têm mais que ele; o invejoso é egoísta, porque quer tudo de bom para si. Não à toa, Tiago abordou as duas coisas
juntas: inveja e ambição egoísta.
Num ambiente de estreita interdependência como o da igreja, um
sentimento que prioriza o “EU” acima de qualquer coisa só pode ser
extremamente prejudicial. Agora, imagine uma oração mais ou menos
assim: “Senhor Deus, MEU Pai. Por favor, atenda a MINHA oração ao
invés do monte de orações que, neste momento, os OUTROS devem
estar fazendo. Pois eu sei que o Senhor ME ama e quer que EU seja feliz
e alcance MEUS desejos e sonhos. Então ME dê o que eu peço, Pai. Em
nome de Jesus, amém!”. Precisamos ter o maior cuidado com o que permitimos que nosso coração alimente em termos de sentimentos. Só é
preciso uma brechinha, e o inimigo de nossas almas aproveita para fazer
um enorme estrago. Relacionamentos íntegros podem ser quebrados
depois de anos de mútuo investimento. Tanto Paulo como Tiago escreveram sobre o terrível problema do egoísmo e da ganância. O primeiro
alerta os filipenses:
Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente
considerem os outros superiores a si mesmos. (Fp 2:3)
O segundo explica que o egoísmo corrompe os desejos e nos tira do
centro da vontade de Deus. Por isso mesmo, o Pai não concede aqueles
pedidos que vêm de um coração interesseiro:
Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar
em seus prazeres. (Tg 4:3)
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O oposto do egoísmo é a abnegação: a disposição para a renúncia,
o altruísmo, o colocar os outros acima de nós — essa deve ser a marca
de um filho de Deus! Paulo ensina aos romanos o desprendimento em
favor do outro:
Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos
outros mais do que a si próprios. (Rm 12:10)
Cultive em seu coração o contentamento, a exemplo do apóstolo
Paulo, que escreveu a Carta aos Filipenses em meio a prisões e sofrimentos, e ainda assim estava mais preocupado com os outros do que
consigo mesmo. Deixe a Palavra de Deus plantar em seu coração o fruto
do Espírito, para que você se deleite na vitória e no sucesso dos outros,
não importando se isso vai lhe trazer ou não algum benefício prático.
Não esqueça que aquele irmãozinho da mansão e aquela irmãzinha do louvor formam, JUNTO com você, o corpo vivo de Cristo, cuja
grande missão dada por Jesus é levar o Evangelho aos confins da Terra.
E, como já vimos, a minha e a sua vida são as pontes mais acessíveis
entre o perdido e o Senhor. O meio mais eficiente de representar esse
Evangelho salvador é transparecer, por nossos atos, a transformação
que a Palavra promoveu em nossos corações — e cuidar dos interesses
dos outros é uma forma de demonstrar essa mudança, como lembra
Filipenses 2:4. Você percebe o impacto causado por atitudes de altruísmo, abnegação e humildade? Nem precisam ser coisas impressionantes. O que seu vizinho vai pensar ao perceber que você aproveitou para varrer a calçada dele enquanto estava limpando a sua? E
seu colega de trabalho, ao ver sua alegria pela promoção dele, mesmo
concorrendo com você?
Por isso digo: Vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos
da carne. (Gl 5:16)
Aceite essa orientação e, a partir de hoje, pare de olhar para o seu
próprio umbigo. Levante seus olhos para o que e quem lhe cerca. Imagine a força que tem a valorização de pessoas no seu círculo de relacionamento, a ponto de fazê-las sentir amadas, importantes e priorizadas,
independentemente da posição, profissão ou condição social que possuem! Isso é o amor de Deus inundando o coração até transbordar para
todos os lados, salpicando de vida os que estão mortos em seus pecados. Isso é Cristo em nós!
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PASSAGEM PARA GUARDAR
“Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros
mais do que a si próprios.”

(Romanos 12:10)

PAUSA PARA REFLETIR
• “Olho ao MEU redor e só vejo a MIM mesmo... E a mais ninguém.”
• Você já alimentou, alguma vez, aquele sentimento de inveja pelo
sucesso de alguém, ou ainda, alegrou-se com o fracasso dos outros?
MOMENTO MAPA
Considerando tudo que foi exposto e refletido, é hora de viver o MAPA:
• O que Deus está me dizendo?

• O que vou fazer a respeito?
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Dia 18
Da parte da Igreja,
só há UM sentimento:
construí-la

alamos sobre a inveja e o egoísmo como dois grandes males
que se infiltram nos relacionamentos na igreja. Mas, infelizmente, eles não são os únicos. Outra semente maligna
que é disseminada entre nós é a intriga, que é a criação de desavenças,
confusões, boatos, difamações e divisões. Na época dos apóstolos, a
Igreja de Corinto passava por esse problema, pois os membros da comunidade entravam em conflitos, discussões e fofocas entre si. Pensou
que isso só acontecia hoje em dia? Que só nas igrejas modernas tem
aquela tia fofoqueira, o irmão que arranja problema com todo mundo
e o cara simpático que fala mal dos outros por trás? Pois os coríntios
foram duramente confrontados por Paulo diante dessa realidade que
estava dividindo a igreja:
Pois temo que, ao visitá-los, não os encontre como eu esperava, e que
vocês não me encontrem como esperavam. Temo que haja entre vocês
brigas, invejas, manifestações de ira, divisões, calúnias, intrigas, arrogância e desordem. (2Co 12:20)
E não pense que essa era a única situação desse tipo na época. Em sua
carta ao povo judeu, Tiago adverte os crentes em Jesus sobre problemas
muito parecidos:
De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas, e não as têm;
matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a
lutar e a fazer guerras. Não têm, porque não pedem. (Tg 4:1-2)
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Aliás, as intrigas e conflitos, nesse caso, estavam levando as pessoas
até mesmo à violência! Imagine como estavam se distanciando da Palavra de Deus pregada a eles. Sobre a intriga, Pedro ensina a forma como
os crentes devem agir, em total oposição às situações descritas:
Livrem-se, pois, de toda maldade e de todo engano, hipocrisia, inveja e
toda espécie de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem de
coração o leite espiritual puro, para que, por meio dele, cresçam para a
salvação, agora que provaram que o Senhor é bom. (1Pe 2:1-3)
Olha só a inveja aparecendo de novo! Ela surge sempre que nos entregamos às nossas ambições e pensamentos egocêntricos. No entanto,
a intriga vai além, causando contendas, separação e disputas no corpo
de Cristo. Por meio da orientação de Pedro, somos ensinados sobre a
essência de viver como Igreja: a unidade e o respeito, na medida em
que cuidamos da reputação e da dignidade dos nossos irmãos e irmãs.
Nessa área, Paulo escreve aos colossenses, ressaltando a natureza
pacificadora e tolerante que devemos cultivar:
Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra
os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. (Cl 3:13)
Aqui, Paulo ressalta uma das atitudes mais importantes que todo cristão precisa adotar: o perdão. Verdadeiramente, esse é um dos maiores
“antídotos” contra intrigas e confusões. Diante de todos os sentimentos,
conflitos e desafios que enfrentamos nos relacionamentos dentro de nossas comunidades, só nos resta encarar a Igreja de Jesus como Ele o fez:
com amor, graça e misericórdia — e muita paciência! Se cada UM de nós
decidir, de coração, investir na igreja, que é organismo vivo, com certeza
construiremos um corpo saudável e equilibrado, e um lugar seguro para
nós e para qualquer pessoa que a ele chegar. “Mas somos humanos!”,
talvez você possa dizer. A isso, respondemos: “Humanos, sim, mas habitados pelo Espírito Santo”. Sendo assim, somos perfeitamente capazes
(ou melhor, capacitados pelo Pai) de, a partir de cada UM, construir uma
comunidade de MUITOS, reunidos em torno de uma crença, uma filosofia de vida, uma Palavra e, acima de tudo, um Deus.
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O Deus pessoal e relacional se fez carne para nos salvar. E Ele mesmo deixou sua mensagem de amor por meio da Bíblia, a “lâmpada que
ilumina os meus passos” (Sl 119:105). Ela é a luz que torna visível o caminho e nos permite desviar dos obstáculos. Volte-se para a Palavra e
descubra que pode ajudar a construir uma igreja como a dos primeiros
cristãos (At 2), quando MUITOS estavam voltados para os interesses
de cada UM! Encontraremos dificuldades? Certamente. Teremos lutas?
Com certeza. Mas a Bíblia Sagrada nos ensina que:
Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se.
Um cordão de três dobras não se rompe com facilidade. (Ec 4:12)
Um dos desafios mais importantes dentro da igreja local é se encaixar em um grupo de relacionamento, semelhante ao que outras comunidades chamam de pequenos grupos, células, igreja de casa em casa,
e por aí vai. Detalhes podem variar, mas o conceito central é o mesmo:
conviver com os irmãos em Cristo de forma pessoal, se relacionando de
modo mais íntimo, partilhando o espaço do lar, o alimento, a Palavra,
a oração, as lutas… enfim, a vida! A partir de um grupo de relacionamento, uma espécie de igreja em miniatura, você e outros irmãos podem irradiar a luz irresistível de Cristo e de Sua Palavra para as pessoas
próximas. Mesmo que nunca possamos contemplar uma igreja perfeita, certamente, a partir de nossa decisão de fazer e viver comunidade,
poderemos contemplar uma igreja crescente, não apenas em números,
mas principalmente em fruto espiritual. A partir de cada UM de nós, e
a começar em cada UM de nós.
Não olhe para o lado e nem se lembre de quem quer que seja.
Concentre-se no que o Espírito quer lhe ensinar hoje. Uma igreja viva e
relevante se faz a partir de crentes vivos e relevantes: vivos pelo Espírito
de Deus e relevantes no pequeno pedaço do mundo em que se encontram. Agindo dessa forma, nosso relacionamento com a Igreja de Jesus
jamais será o mesmo, porque será atravessado pelo amor de Deus em
nossos corações. Então olharemos, independentemente das circunstâncias, para a nossa comunidade com os olhos e o amor de Cristo!

I 75

PARA QUE MUITOS CREIAM

PASSAGEM PARA GUARDAR
“Livrem-se, pois, de toda maldade e de todo engano, hipocrisia, inveja e toda
espécie de maledicência.”
(1 Pedro 2:1)
PAUSA PARA REFLETIR
• A Igreja é o corpo em que Jesus decidiu nos inserir. Assim, também,
a igreja local é o lugar que Ele preparou para nosso aperfeiçoamento
e para que não caminhemos sós.
• Como você tem considerado seu relacionamento com a igreja local, à
luz da Palavra de Deus? a) péssimo; b) ruim; c) razoável; d) bom; e)
ótimo; f) excelente.
• O que decide fazer, a partir de agora, para melhorar (ou melhorar
ainda mais, se for o caso) esse relacionamento?
MOMENTO MAPA
Considerando tudo que foi exposto e refletido, é hora de viver o MAPA:
• O que Deus está me dizendo?

• O que vou fazer a respeito?
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Dia 19
O pensamento de que
UM é mais importante
que OUTROS

muito fácil ser capturado pelo orgulho. Quando não nos
rendemos à baixa autoestima, nos percebendo menores e
menos importantes do que realmente somos, comumente
caímos na autoestima exagerada, nos achando superiores aos outros.
Por isso, buscamos sempre aparecer, ser vistos, reconhecidos, amados
e valorizados, a ponto de ocuparmos o trono da nossa vida, que deveria pertencer a Jesus. Nos dias em que vivemos, a egolatria (culto a si
próprio) é louvada: a liberdade é desconectada da responsabilidade, a
vontade de Deus é substituída pela nossa, e os mantras mais populares
incluem “No regrets” (sem arrependimentos), “Meu corpo, minhas regras”, “Cuide da sua vida que eu cuido da minha” e outras frases parecidas. A interdependência, a submissão a Deus, a entrega a um propósito
maior, a disposição para ouvir: tudo isso é jogado para escanteio porque
achamos que sabemos mais, que nos bastamos, que somos melhores
que os demais. Mas Salomão nos adverte:
O orgulho vem antes da destruição; o espírito altivo, antes da queda.
(Pv 16:18)
De um lado, o orgulho promove a vaidade. Ele nos leva a supervalorizar aquilo que fazemos, pensamos e possuímos. Nossos talentos, que
poderiam ser usados como dons para a glória de Deus, transformam-se
em fonte de pecado, produzindo soberba. Tamanho é o perigo desse
sentimento que até Lúcifer, um dos mais belos e poderosos anjos de
Deus, caiu e foi expulso da presença do Senhor por querer ser igual a
Ele (veja 1Tm 3:6). De outro lado, o orgulho nos induz à arrogância.
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Deixamos de aceitar confronto e exortação, não ouvimos mais nossos
irmãos, ignoramos nossas falhas de caráter e, por isso, interrompemos
nosso processo de restauração e transformação espiritual. Em seu álbum Amado Timóteo, Marco Telles entoa canções baseadas na última carta de Paulo registrada na Bíblia: a Segunda Carta a Timóteo. Entre uma
música e outra, o artista fala sobre os últimos (e sofridos) dias desse
apóstolo. Em uma dessas ocasiões, declara:
Na realidade subversiva do evangelho, é dando que se recebe. Eu sei que
você tem sido treinado pra reter. Sucesso, pra gente, é retenção em massa.
Mas veja: o sucesso de Cristo foi medido pelo nível de seu esvaziamento.
Enquanto Paulo está, aos olhos de todos ali no tribunal, sozinho, abandonado, sujo e doente, ele vive, na verdade, seus momentos de maior alegria.
Ao relatar esse episódio, ele deixa “escapulir” uma pequena e bela canção
de louvor: “A Ele seja a glória, para todo o sempre. Amém!”. Ele nunca
esteve tão bem acolhido quanto em sua solidão.
(Aplicação (II Tm 4:19-22) – Marco Telles)
Perceba a admiração do autor pela história de Paulo, que terminou a
vida sozinho, na prisão, abandonado por quase todos com quem caminhou. Em sua última carta ao jovem discípulo Timóteo, o apóstolo fala
sobre pessoas que o deixaram para trás, alerta Timóteo que a vida do
crente envolve muito sofrimento e perseguição, e termina seu relato…
agradecendo a Deus! Parece estranho, não é? Vamos ler diretamente o
que Paulo escreveu:
Na minha primeira defesa, ninguém apareceu para me apoiar; todos me
abandonaram. Que isso não lhes seja cobrado. Mas o Senhor permaneceu ao
meu lado e me deu forças, para que, por mim, a mensagem fosse plenamente
proclamada, e todos os gentios a ouvissem. E eu fui libertado da boca do
leão. O Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará a salvo para o
seu Reino celestial. A ele seja a glória para todo o sempre. Amém.
(2Tm 4:16-18)
Talvez, para o orgulhoso, existam poucas coisas mais assustadoras
que o desprezo, o abandono e a solidão. Antes de conhecer a Cristo,
Paulo tinha muito de que se orgulhar: fariseu respeitado pelos judeus,
com boa condição social e reconhecimento no meio religioso.
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Esse homem perdeu tudo: amigos, família, posses e status. Ainda
assim, em suas últimas palavras registradas, Paulo glorificou a Deus por
sua história! Deus o quebrou e o juntou para que ele pudesse proclamar, de todo coração, a Palavra do Evangelho, sem esperar nada em troca a não ser a graça de testemunhar a salvação de almas e esperar pela
vida eterna ao lado de seu Senhor.. Quando conhecemos a Deus, nosso
orgulho precisa começar a ser quebrado. Um ego inchado é sinônimo de
superioridade, prepotência e outras atitudes completamente danosas ao
nosso relacionamento com as pessoas e, em especial, com Deus. O próprio
Cristo nos deu o exemplo, pois,
Embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que
devia apegar-se; mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se
semelhante aos homens. (Fp 2:6-7)
Como disse o artista, o sucesso de Cristo foi medido pelo nível de
seu esvaziamento. Essa é a nossa resposta ao orgulho: esvaziar a nós
mesmos para dar lugar a Cristo, colocando-o no trono de nossas vidas.
Assim, desenvolvemos, pouco a pouco, a humildade.
Então, amado irmão ou irmã, sigamos firmemente no sentido oposto do orgulho! Quanto mais baterem em suas costas, dizendo “você é
uma bênção!”, mais ainda responda “glória a Deus!”. E não com o sentimento de falsa humildade, como alguém que se sente o máximo por
“glorificar a Deus”, mas com o coração genuíno de quem reconhece que
só Ele nos capacita e nos afasta do pecado.
Se é difícil agir exatamente como Jesus, o exemplo perfeito, temos o
exemplo imperfeito de Paulo, que, embora fosse pecador e problemático em diversas áreas, conseguiu, com a direção do Espírito, colocar seu
ego de lado e deixar-se quebrar, moldar e reconstruir.
Ainda não é fácil ser abandonado, não é fácil perder o que valorizamos, não é fácil ter o orgulho quebrado. Mas é através dessas intervenções de Deus que somos transformados em verdadeiros adoradores!
Dessa forma, podemos construir uma comunidade em que a glória e
a honra são canalizadas em uma só direção: o trono do Deus Altíssimo,
Senhor e Criador do Universo, o único digno de louvor e adoração!
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PASSAGEM PARA GUARDAR
“O orgulho vem antes da destruição; o espírito altivo, antes da queda.”
(Provérbios 16:18)
PAUSA PARA REFLETIR
• “Ninguém se compara a mim, ninguém faz o que eu faço tão bem
quanto eu!”
• Será que a vida cristã é uma competição? Até que ponto tenho dado a
Deus a glória e a honra pelas ações que tenho realizado?
MOMENTO MAPA
Considerando tudo que foi exposto e refletido, é hora de viver o MAPA:
• O que Deus está me dizendo?

• O que vou fazer a respeito?
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Dia 20
A segurança baseada
em UM homem e
em UM Deus

lguma vez você já se flagrou defendendo ardorosamente
a sua função no corpo de Cristo? Como líder ministerial,
líder de grupo de relacionamento, coordenador deste ou
daquele evento e coisas assim? Ou reivindicando sua participação numa
determinada área da igreja, para a qual você se considera “chamado”
por Deus? Se a resposta for “sim”, não se preocupe, você não é nem um
pouquinho diferente de qualquer um de nós. Se a resposta for “não”,
cuidado para não estar tentando enganar a si mesmo. Desculpe, não
cabe aqui julgar, mas acontece que é corriqueiro no ser humano esse
tipo de atitude. Queremos, de um modo geral, nos destacar em meio ao
grupo ou comunidade em que vivemos. Seja na escola, no trabalho, na
família, no círculo de amigos ou na igreja.
— Fui indicado aprendiz de líder do meu grupo de relacionamento!
— Fui nomeado coordenador da minha equipe de trabalho na igreja!
— Fui cumprimentado (de passagem, mas tudo bem) pelo pastor na
entrada da igreja, no domingo passado!
É por essas e outras que, na IBC Fortaleza, tentamos desmistificar
essas situações. Os pastores fazem questão de explicar que são apenas
homens, falhos e pecadores como os demais, que têm o privilégio de
ministrar a Palavra, cuidar de vidas e liderar uma comunidade. O chamado de Deus nessas áreas não os torna melhores que qualquer irmão,
seja outro líder da igreja, um servo “desconhecido” ou um novo convertido. Também fizemos um movimento de virar a chave sobre posições
de liderança, mostrando que o líder de um grupo de relacionamento é
nada mais que um facilitador, auxiliando outros a crescer e aprendendo
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também com eles. Da mesma forma, os representantes de uma equipe
ou os ministros contratados pela igreja local são pessoas exercendo seus
dons para a glória de Deus, não mais importantes que qualquer outra.
Ainda assim, é grande para muitos a sedução de estar em destaque,
de aparecer em um palco, de ser visto pregando, falando, ensinando,
cantando ou qualquer coisa parecida. Anseio de se autopromover, desejo de se destacar — nada mais natural em pobres pecadores como nós,
mas perigoso, traiçoeiro, destrutivo!
Insegurança é o título adequado a esse tipo de comportamento.
Talvez você pense: “Mas isso parece muito com orgulho e egoísmo”,
por exemplo. De fato, por incrível que pareça, a insegurança possui dois
lados Tem horas que ela nos paralisa, nos prende na timidez e na incerteza e, por isso, nos tira a coragem de executar as obras que Deus
quer realizar por meio de nós. Porém, em outras horas, a insegurança
nos faz cair no controle, na manipulação e até mesmo no orgulho. Afinal,
se tenho uma visão excessivamente negativa sobre mim, o único jeito de
sentir que sou amado pode ser me enganando, dizendo todo dia que eu
sou muito bom, que sou até superior aos outros. Pode ser me achando
importante ou sendo visto, popular, querido por todos, principalmente
pelos que têm posições altas! O pastor, então? Nem se fala! Digo para
todos que é meu melhor amigo! Frequentemente, portanto, esse sentimento altivo é, na verdade, uma compensação da nossa baixa autoestima. No fundo, nos sentimos pequenos, assustados e cansados de sempre
precisarmos nos provar. Tudo isso porque não conseguimos confiar no
amor e no cuidado de Deus. Se não tomarmos consciência disso, caímos
na armadilha do medo:
Quem teme o homem cai em armadilhas, mas quem confia no Senhor está
seguro. (Pv 29.25)
Como, então, fugir dessas armadilhas? Entendendo que posições,
títulos, reconhecimento, amizades e dinheiro — assim como qualquer
outra coisa que consigamos construir por nossas mãos — jamais nos
trarão segurança. Quem pensa dessa maneira corre o risco de passar por
cima de qualquer pessoa, a fim de garantir o que acha que precisa alcançar. Mal sabe que todas essas coisas passarão! Entregar nossos receios
a Deus é desenvolver confiança em Sua vontade e compreender que
Ele tem um propósito para nossas vidas. À medida que compreendemos e apreciamos o infinito amor do Pai, perdemos o medo de situações
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terrenas, que passam a parecer muito pequenas diante da eternidade
com Cristo! Isso vale não só para aqueles que buscam aparentar grandes, mas para aqueles que ficam paralisados por sua insegurança. Pode
ser até que você tenha medo do próprio Deus: do juízo, da ira e do poder
do Senhor que tudo vê e tudo sabe. Entretanto, esse mesmo Senhor
deseja um relacionamento pessoal conosco, no qual o medo é substituído
pela submissão amorosa.
No amor, não há medo; ao contrário: o perfeito amor expulsa o medo,
porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado
no amor. (1Jo 4:18)
Devemos, sim, temer a Deus! Pois Ele é grande e poderoso. Mas,
muito mais, devemos amá-lo pelo que fez e faz em nossas vidas! Devemos adorá-lo cada vez mais, por saber como é misericordioso e justo. E,
se cremos n’Ele e em seus propósitos, sabemos que Ele está do nosso
lado. Quão reconfortante! Diante do pavor, podemos lembrar que
Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que
foram chamados de acordo com o seu propósito. (Rm 8:28)
Recentemente, lemos sobre Paulo, que terminou a vida sozinho,
abandonado e preso. Imagine quanta insegurança isso pode provocar
no coração de um homem! “Será que Deus me abandonou? Faço a sua
obra, mas vou acabar assim?”, ele poderia pensar. Mas as palavras do
apóstolo são outras:
O Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará a salvo para o seu
Reino celestial. A ele seja a glória para todo o sempre. Amém. (2Tm 4:18)
A insegurança pode ser uma arma do inimigo de Deus contra nós,
mas seguimos firmes na certeza de que, se todos forem embora, Ele
nunca nos abandonará!
Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele, e ele em Deus. Assim, conhecemos o amor que Deus tem por nós
e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor
permanece em Deus, e Deus nele. Dessa forma, o amor está aperfeiçoado
entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo
somos como ele. (1Jo 4:15-17)
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Essa é a realidade do discípulo de Jesus: nossa confiança reside
no Senhor, e, n’Ele, encontramos todo amor de que precisamos —
amor que expulsa o medo e afasta a insegurança. Na Igreja de Jesus,
NENHUM de nós tem mais importância que qualquer outro. Porém
NENHUM de nós tem menos importância também. Somos TODOS
filhos de um mesmo Deus, servos de um mesmo Senhor, amados da
mesma forma atenciosa e carinhosa por Ele. Por mais honroso que possa parecer, um título jamais nos aproximará de Deus. Eles só destacam
o exterior, mas Deus sonda os desígnios de nosso interior. O interior
é a parte de nós em que Deus está realmente interessado, pois, onde
estiver o nosso tesouro, ali estará o nosso coração (Mt 6:21). Assim,
Ele nos usa a TODOS, cada qual com seus talentos, habilidades e
dons, sejam eles chamativos ou não.
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PASSAGEM PARA GUARDAR
“Quem teme o homem cai em armadilhas, mas quem confia no Senhor está seguro.”
(Provérbios 29:25)
PAUSA PARA REFLETIR
• Sua fonte de alegria é o serviço na igreja? Até que ponto? Se não fizer algo
importante, sente-se frustrado e inútil?
• Onde tem posto o seu coração: no serviço ou no Senhor do serviço?
MOMENTO MAPA
Considerando tudo que foi exposto e refletido, é hora de viver o MAPA:
• O que Deus está me dizendo?

• O que vou fazer a respeito?
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Dia 21
O sentimento do homem
visando ALGUNS, e o de
Deus visando TODOS

emos tratado, desde o início desta semana, de males que
afligem o corpo de Cristo, abalando as estruturas relacionais
entre irmãos. Inveja, egoísmo, intriga, orgulho e insegurança
estiveram em nosso foco, assim como seus respectivos “antídotos” (abnegação, unidade, respeito, perdão, humildade e confiança), que, por
meio do Espírito Santo, fortalecem cada UM de nós para vencer o velho
homem. Nessa caminhada, chegamos à última das atitudes negativas
que fragilizam e até destroem os nossos relacionamentos.
Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus; que nenhuma raiz de
amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos. (Hb 12:15)
Repare bem que o autor da Carta aos Hebreus fala de contaminação
e exclusão. Contaminação em relação à Igreja e exclusão em relação ao
próprio Deus. Não resta dúvida sobre a capacidade destrutiva do sentimento de amargura, não é?
A experiência, a custo de lágrimas, nos ensina que a amargura é
como um tumor maligno, de origem emocional e espiritual. Se não tratada, ela costuma levar laços e relacionamentos antes sólidos à morte.
Ela pode brotar em um coração marcado por qualquer dos sentimentos anteriormente discutidos. Quando eles não são satisfeitos,
quando a ambição egoísta, a inveja venenosa, a intriga separatista, o
orgulho arrogante e a insegurança paralisante não são tratados, nossas
frustrações nos deixam amargurados, ressentidos e isolados.
O salmista chega a falar da profundidade que esse mal alcança na
alma de uma pessoa, a ponto de anular qualquer traço de sensatez e ca-
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pacidade de discernimento, reduzindo a imagem e semelhança de Deus
a alguém selvagem e perdido.
Quando o meu coração estava amargurado e no íntimo eu sentia inveja,
agi como insensato e ignorante; minha atitude para contigo era a de um
animal irracional. (Sl 73.21-22)
Então como se defender da amargura? Como é frequente, a resposta
é: com a Palavra de Deus, amado irmão ou irmã. Para todo e qualquer
tipo de sentimento, pensamento, ação ou reação do ser humano, a Bíblia tem o remédio e até a prevenção. A Escritura receita para a amargura um remédio que já mencionamos antes: o perdão. Há pouco que
o perdão não resolva, ou pelo menos comece a curar, especialmente no
coração de quem o libera.
Por isso, se cultivar qualquer problema ou mágoa em relação a seu
irmão, não perca tempo: trate em amor! Não permita que os sentimentos destrutivos de um coração enganoso espalhem um rastro trágico a partir de relacionamentos mal resolvidos e de um olhar sempre
negativo sobre as coisas. Há sim, em nosso meio, a manifestação de
todo tipo de sentimento, bom ou ruim, o que é natural nos relacionamentos. A diferença essencial é que temos o Espírito Santo de Deus e,
por isso, precisamos deixá-lo guiar nossos relacionamentos. É isso que
temos aprendido ao longo dos últimos dias, ao analisar as respostas da
Palavra de Deus para cada sentimento maligno que se infiltra no corpo
de Cristo. Escrevendo aos irmãos da Galácia, Paulo lista o conjunto de
atitudes e sentimentos que compõem o fruto do Espírito. Veja:
Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e
libertinagem; idolatria e feitiçaria; ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo,
dissensões, facções e inveja; embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os
advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não
herdarão o Reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz,
paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio.
Contra essas coisas não há lei. (Gl 5:19-23)
Se você quer deixar de lado a amargura e outros pensamentos destrutivos, que tal se dedicar ao estudo de Gálatas 5? Relembre sempre
aquilo que Deus quer construir em seu coração e aquilo que Ele quer
arrancar dele!
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Olha que “tratado teológico” maravilhoso nos oferece Paulo em sua
Carta a Tito, resumindo como o plano perfeito de salvação de Deus nos
transforma completamente:
Houve tempo em que nós também éramos insensatos e desobedientes, vivíamos enganados e escravizados por toda espécie de paixões e prazeres.
Vivíamos na maldade e na inveja, sendo detestáveis e odiando-nos uns aos
outros. Mas quando se manifestaram a bondade e o amor pelos homens
da parte de Deus, nosso Salvador, não por causa de atos de justiça por
nós praticados, mas devido à sua misericórdia, ele nos salvou pelo lavar
regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós
generosamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. (Tt 3:3-6)
Vamos refletir: Deus, que é santo, puro, justo e perfeito, apesar de
odiar o pecado, foi capaz de nos perdoar a ponto de sacrificar uma parte
de Si mesmo para nos reconciliar consigo. Como é que nós, seres limitados, cheios de defeitos e falhas de caráter, queremos nos separar de
um irmão porque ele caiu em um momento de fraqueza? Lembre-se de
que qualquer pecado atenta primeiro contra Deus.
É claro que há situações em que precisamos nos afastar, especialmente
quando há violência, abuso ou mesmo falta de arrependimento de um
irmão, seguindo o que a Bíblia ensina em Mateus 18. Não somos obrigados
a conviver com quem nos faz mal continuamente. Porém não podemos
deixar as raízes de amargura crescerem, até mesmo contra aqueles que
nos machucam, pois a falta de perdão é uma prisão que primeiramente
faz mal a nós mesmos! Tudo isso é para dizer que é possível viver Igreja como Jesus sonhou. Porque, d’Ele, vêm a força, o poder, a unção e a
capacitação que renova a nossa mente e os nossos atos, transformandonos de pecadores amargurados em filhos perdoados e perdoadores:
Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do
velho homem que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no
modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante
a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. (Ef 4:22-24)
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PASSAGEM PARA GUARDAR
“Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus; que nenhuma raiz de amargura
brote e cause perturbação, contaminando muitos.”
(Hebreus 12:15)
PAUSA PARA REFLETIR
• Se cultivarmos em nosso coração raízes de amargura, logo elas se tornarão
árvores de ressentimento.
• Qual foi a última vez que você tratou um assunto mal resolvido,
arrancando a raiz de amargura e plantando a semente do perdão?
MOMENTO MAPA
Considerando tudo que foi exposto e refletido, é hora de viver o MAPA:
• O que Deus está me dizendo?

• O que vou fazer a respeito?
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SEMANA

4

Como promover
o crescimento mútuo?
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Dia 22
Reconhecendo
o valor que Deus tem
dado ao OUTRO

hegamos à quarta semana de nossa campanha e de nosso
devocional. Seguimos, agora, refletindo sobre o crescimento
mútuo. Para crescer na fé e firmar a caminhada, precisamos
nos comprometer com Cristo e com Sua Igreja. A esse comprometimento chamamos maturidade espiritual, que só se alcança com simplicidade, disciplina e piedade.
Por isso, exortem-se e edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão
fazendo. (1Ts 5:11)
Esta é a recomendação do apóstolo Paulo aos crentes de Tessalônica,
baseado na premissa de que temos a necessidade de investir nas vidas
UNS DOS OUTROS, a fim de que, JUNTOS, cresçamos na graça e no
conhecimento de Jesus. Em um mundo dominado pelo egocentrismo,
temos que ser fortes, sob pena de sucumbirmos à competição da sociedade, muitas vezes desigual e desleal. O sentimento, às vezes, é de
ter que “matar um leão a cada dia”. No caso do crente, às vezes não é
um leão mirrado e magrinho, mas um dos leões brutos e carniceiros
do Coliseu em que muitos cristãos foram mortos na Roma Antiga. Ou,
quem sabe, um gigante, tipo Golias, com quase três metros de altura,
nos encarando, louco para nos trucidar. Isso porque vivemos um tipo de
batalha da qual muitos não estão nem cientes ou, quando estão, fingem
que não existe: a batalha espiritual.
Pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. (Ef 6:12)
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E não se vence batalhas espirituais lutando sozinho. Além de jejum
e oração, como nos recomenda Cristo, precisamos contar com pessoas
que nos amam e nos conhecem de perto. Assim, entendendo nossas fraquezas — e as delas —, podemos caminhar e nos auxiliar mutuamente
na árdua luta para nos mantermos de pé “só por hoje”. Mas nada fazemos de construtivo se não reconhecermos que a pessoa que caminha
ao nosso lado tem um valor inestimável para nós, como um diamante
bruto que Jesus vem lapidando, dia após dia, desde que a alcançou. É o que
diz a Carta de Paulo aos Romanos:
Portanto, aceitem-se uns aos outros, da mesma forma como Cristo os
aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. (Rm 15:7)
O apóstolo, que, em sua jornada, sempre caminhava com irmãos
em Cristo (Barnabé, Silas, Timóteo e por aí vai), tinha consciência de
que, sozinho, não conseguiria cumprir com excelência o chamado de
Jesus para pregar o evangelho; ou, ao menos, teria grande dificuldade
de manter-se em equilíbrio diante de suas próprias lutas. Em nossas
fraquezas, somos complementados por outros com dons e personalidades diferentes; ao mesmo tempo, o propósito de Deus nos une e nos
permite encorajar uns aos outros mutuamente para continuar a missão.
Mas, para isso, a passagem lida mostra que precisamos aceitar as
pessoas como são, a fim de que elas ganhem o espaço necessário para
crescerem, UM investindo na vida do OUTRO, para que MUITOS amadureçam. Essa aceitação não significa ignorar as falhas, fingir que elas
não existem, ou pior, aprovar pecados e atitudes que vão de encontro aos valores do Reino. Significa trabalhar em amor para que o outro
aprenda no tempo dele (e de Deus), entendendo que o próximo não é
perfeito, mas que seu aperfeiçoamento é parte essencial da caminhada
cristã. Agora é hora de se lembrar daquele irmãozinho (ou irmãzinha)
complicado, que a gente olha e logo exclama: “Eita, esse daí é só a misericórdia!” ou “Só Jesus na causa!”. Pois é Jesus mesmo na causa deles
— e, quem sabe, foi você que esse Jesus colocou bem pertinho para
que, JUNTOS, exercitem o amar incondicional! Não vale dizer “Eu não,
Jesus, manda outro!”. Assim como fez com Moisés e com Jonas, se Ele
quiser usar a sua vida para abençoar ou confrontar outras pessoas, não
adianta fugir, pois isso só causará mais problemas.
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Pode ser que você não tenha que enfrentar um faraó assassino ou
uma cidade pagã, mas precisará realizar tarefas ingratas, como conversar com aquele cara que nunca sabe a hora de desligar o telefone;
escutar as lamentações daquela irmã que não para de falar; cuidar do
chato que nunca dura em nenhum grupo de relacionamento; auxiliar a
senhorinha que não tem nenhuma rede social, mas quer saber e participar de tudo que a igreja está organizando; confrontar o irmão mentiroso e estabelecer limites com a amiga intrometida, mesmo que tenha
vergonha de trazer esses assuntos à tona. Em todas essas situações que
parecem banais, precisamos nos permitir amar como Cristo nos amou.
Como exemplo disso, temos Pedro, aquele discípulo “montanha-russa”
que vimos antes: ora estava no alto do monte, cheio de fé, coragem e
discernimento; ora no fundo do poço, cheio de engano, medo e cegueira
espiritual. Foi exatamente a ele que o Mestre disse:
Cuide das minhas ovelhas. (Jo 21:17c)
Cristo deu atenção a Pedro. E você, quanta atenção tem entregado
às pessoas do seu grupo de relacionamento ou de seu círculo de convivência mais chegado, na igreja e fora dela? Ou mesmo àqueles que não
são os mais legais, mais interessantes e mais fáceis de conviver, mas que
também merecem um lugar à mesa dos filhos de Deus?
Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. (Gl 6:10)
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PASSAGEM PARA GUARDAR
“Por isso, exortem-se e edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo.”
(1 Tessalonicenses 5:11)
PAUSA PARA REFLETIR
• Quão preciosos foram para você aqueles poucos minutos em que
pôde desabafar com algum irmão ou amigo num momento em que
estava aflito? Eles também serão preciosos para os outros!
• Recentemente, quanto tempo você tem separado para ouvir alguém?
MOMENTO MAPA
Considerando tudo que foi exposto e refletido, é hora de viver o MAPA:
• O que Deus está me dizendo?

• O que vou fazer a respeito?
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Dia 23
Apreciando o OUTRO
com quem Deus nos
permite conviver

ocê já parou depois de um dia cansativo para jantar uma
deliciosa comida e, no momento em que ela ficou pronta,
chegando à mesa com aquele cheirinho que ocupa a casa
toda, um amigo ligou precisando compartilhar algo importante? Aí lá se
vão 10, 20, 30 minutos escutando o irmão que está em necessidade, enquanto o prato fica parado na sua frente e você só prova um pedacinho
aqui e ali — confirmando, em cada mordida, como a comida está ficando mais fria. Mas, se amamos verdadeiramente aquela pessoa, sabemos
que não poderia ser diferente. Essa sensação de perda de um prazer
momentâneo não é nada diante do bem que podemos fazer sendo os
ouvidos, ombros e voz de bênção para uma pessoa querida. Essa é uma
situação de leve desgaste pela qual passamos na rotina para que algo
superior possa acontecer. Um minúsculo exemplo do que Paulo afirma
de forma tão encantadora em sua Segunda Carta aos Coríntios:
Por isso não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos
sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória
eterna que pesa mais do que todos eles. (2Co 4:16-17)
Você sabe qual sentimento guia a decisão de deixar de lado um prato de comida cheirosa e bonita para dedicar tempo e atenção ao irmão
do outro lado da linha? Afeto. Segundo o dicionário Michaelis, afeto é
definido como:
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1 Sentimento de afeição ou inclinação por alguém; amizade, paixão,
simpatia [...].
2 Ligação carinhosa em relação a alguém ou a algo [...].
O afeto facilita a nossa expressão de amor para com aqueles que se
apresentam diante de nós, com seus problemas e necessidades. A própria
Palavra de Deus recomenda a sua presença entre os irmãos na fé, por
exemplo, através de um gesto carinhoso e íntimo: um beijo! Não na
boca, claro.
Saúdem uns aos outros com beijo santo. Todas as igrejas de Cristo enviam-lhes saudações. (Rm 16:16)
Enquanto a cultura enfatiza, por um lado, a aproximação e a intimidade interesseiras, e por outro, o afeto como uma simples satisfação
de desejos, a Igreja deve ressaltar o relacionamento generoso, amável e
verdadeiro. Somos UM corpo com MUITOS membros, dentre os quais
precisamos aproximar mais ALGUNS. Temos que ser carinhosos UNS
com os OUTROS, para que TODOS sintam o amor incondicional de
Deus. Sempre foi comum na IBC Fortaleza receber os visitantes com
palmas e abraços, o que também ocorre aos que expressam a vontade
de se entregar a Jesus. Imagine quantas pessoas são impactadas ao receberem carinho e afeto de desconhecidos! Afinal, quantas não se sentem
isoladas ou indesejadas em igrejas porque recebem tratamento frio, julgamentos e exigências em vez de um abraço e um espaço para aprenderem sobre Jesus em primeiro lugar?
O sentimento que transborda das atitudes de uma igreja acolhedora é transformador. Assim como fez comigo, ele é capaz de amolecer,
pouco a pouco, corações endurecidos e manipuladores para experimentarem uma intimidade com Cristo. Mas, para isso, deve prevalecer no
Reino de Deus a apreciação dos diferentes tipos de pessoas dedicadas a
um mesmo fim: a glória do Pai!
Agora lhes pedimos, irmãos, que tenham consideração para com os que se
esforçam no trabalho entre vocês, que os lideram no Senhor e os aconselham.
(1Ts 5:12)
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Veja que Paulo complementa o mandamento que deu à Igreja de
Tessalônica. Confira, por favor, 1 Tessalonicenses 5:11, que lemos no
devocional de ontem. Muitas vezes, o desgaste do dia a dia, natural e
compreensível num grupo de pessoas que trabalham no mesmo lugar,
provoca o afastamento entre irmãos. Uma palavra mais dura, um gesto
mais ríspido e pronto: não queremos nem olhar na cara do energúmeno
que fez isso! Essa é a tendência natural do velho Adão, que insiste em
se manifestar dentro de cada um de nós.
“Perdoei, mas não quero mais conversa!”, dizemos, perdendo a
chance de reconstruir laços. Atente para as palavras que lemos, amado
e amada de Deus: devemos ter consideração com os que trabalham ao
nosso lado, com os que nos lideram e com os que nos aconselham. Sabe
aquela opinião do seu líder que não lhe desceu ao tratar um assunto
delicado? Sim, pode ser que ele esteja errado e precise de correção!
Mas pode ser também que ele quisesse exortar você, em amor, sobre o
que ensina a Bíblia. Será que essa possibilidade existe em seu coração?
Aliás, precisamos sempre lembrar que o afeto também engloba isso:
quer você esteja recebendo ou dando, o carinho por alguém nos impulsiona a fazer algo a respeito do problema do outro — a cuidar, a ouvir, a
falar, a confrontar, a ensinar e a encorajar — conforme a necessidade do
momento e a orientação da Palavra!
Então tome cuidado ao ignorar a fala de seu irmão ou irmã, ao se
isolar da pessoa, ao rejeitar a presença dela. Talvez ela esteja agindo
para valorizar você e fazê-lo crescer! Termine o seu dia, amado irmão
ou amada irmã, recebendo nossa saudação com as palavras de Pedro:
Saúdem uns aos outros com beijo de santo amor. Paz a todos vocês que
estão em Cristo. (1Pe 5:14)
Sim, agora já são dois apóstolos com essa história de beijo santo, pra
você não dizer que foi ideia de um único apóstolo excessivamente carinhoso. Acolha o sentimento de afeto pelas pessoas à sua volta sem medo!
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PASSAGEM PARA GUARDAR
“Agora lhes pedimos, irmãos, que tenham consideração para com os que se esforçam no trabalho entre vocês, que os lideram no Senhor e os aconselham.”
(1 Tessalonicenses 5:12)
PAUSA PARA REFLETIR
• Ser aceito e apreciado não quer dizer, necessariamente, ser acatado
em tudo que pensa, fala e prefere.
• Quanto você tem investido no seu crescimento espiritual e no de
outras pessoas?
MOMENTO MAPA
Considerando tudo que foi exposto e refletido, é hora de viver o MAPA:
• O que Deus está me dizendo?

• O que vou fazer a respeito?
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Dia 24
Orando, cada UM,
incessantemente,
por UM

pafras, que é um de vocês e servo de Cristo Jesus, envia saudações.
Ele está sempre batalhando por vocês em oração, para que, como
pessoas maduras e plenamente convictas, continuem firmes em
toda a vontade de Deus. (Cl 4:12)
Quando vi o nome “Epafras” — que significa “amável” —, decidi
fazer uma pesquisa em busca de maiores informações sobre este que
Paulo chama, em outros trechos da Bíblia, “nosso amado cooperador, fiel ministro de Cristo para conosco” (Cl 1:7) e “meu companheiro de prisão por causa
de Cristo Jesus” (Fl 1:23). Isso porque uma pessoa a que Paulo se refere
como quem está “sempre batalhando em oração para que continuem
firmes em toda a vontade de Deus” só pode ser alguém muito especial
— ou usado pelo Senhor. O termo “sempre” é muito abrangente. Veja
alguns significados da palavra de acordo com o Oxford Languages:
1. na totalidade do tempo; eternamente, perpetuamente.
2. a cada instante, sem exceção; constantemente, continuamente.
3. muito frequentemente; geralmente, habitualmente, ordinariamente.
4. em todo caso, de qualquer maneira, invariavelmente.
Perpetuamente, constantemente, continuamente e em todo caso chamam nossa atenção, pois nos lembram a forma como Paulo recomenda
que nos posicionemos em intercessão: “Orem continuamente.” (1Ts 5:17).
Outras traduções dizem “Orai sem cessar”. Vamos olhar mais profundamente para o que Colossenses 4:12 revela sobre Epafras e a oração?
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• Epafras era um colossense (“é um de vocês”).
• Ele se lembrava e se importava com os irmãos (“envia saudações”)
e orava por toda a igreja (“está sempre batalhando por vocês em
oração”).
• Esse servo de Deus orava com um objetivo (“para que [...] continuem firmes em toda a vontade de Deus”) e intercedia, inclusive,
pelos que considerava firmes na fé (“pessoas maduras e plenamente convictas”).
É lindo ver heróis bíblicos como Epafras, que poderia ser qualquer
um de nós. Ele era uma pessoa comum, sem qualquer cargo especial
mencionado, com nenhuma característica extraordinária além de ser
um simples servo de Deus dedicado à oração e à proclamação do evangelho. Tornou-se um “herói da fé” porque foi usado por Deus para ser
exemplo de vida para os cristãos, e seu testemunho permanece relevante para nós após dois mil anos! Porém mais importante que Epafras
foram suas atitudes que glorificaram a Deus. Portanto, assim como ele,
guarde no coração o ensino bíblico sobre a oração como uma forma essencial de servir à Igreja de Jesus! Lembre-se da importância que Deus
dá à oração:
Entre vocês há alguém que está sofrendo? Que ele ore. Há alguém que se
sente feliz? Que ele cante louvores.
Entre vocês há alguém que está doente? Que ele mande chamar os presbíteros da igreja, para que estes orem sobre ele e o unjam com óleo, em nome
do Senhor. E a oração feita com fé curará o doente; o Senhor o levantará.
E se houver cometido pecados, ele será perdoado.
Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros
para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz.
Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse,
e não choveu sobre a terra durante três anos e meio.
Orou outra vez, e o céu enviou chuva, e a terra produziu os seus frutos.
(Tg 5.13-18 — grifos nossos)
Eis aí outro exemplo em que o ato da oração é uma forma de servir,
abençoar e curar os irmãos em Cristo. Porém, mais difícil que orar pelos
que estão perto é interceder pelos que estão distantes, como fez Epafras.
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Você já imaginou um irmão da igreja que ora sem cessar por você,
mesmo que o considere uma pessoa madura na fé e que vocês não
tenham nenhum contato? Sabe por que essa pessoa ora com tanta constância? Para que, conforme ensina Efésios 3:18-19.
Vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura,
o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo,
que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a
plenitude de Deus.
Então, que tal invertermos os papéis? Começando por essa semana,
escolha aleatoriamente um irmão ou irmã por quem vai orar incessantemente! Ore caminhando, correndo, dirigindo, comendo, descansando...
ore, ore, ore — a toda hora, a todo momento, em todo o tempo!
Outra coisa: não precisa fazer orações elaboradas ou recheadas de
clichês evangélicos. Basta, a cada novo momento, interceder pelo irmão ou irmã, em uma área diferente, de modo claro e simples. Como
“Senhor, por favor, cuida da família do(a) _________________, a fim de
que ele(a) seja um instrumento do Seu amor. Proteja-o(a) do mal, da
divisão e do conflito, seja esse mal humano ou espiritual”. E assim por
diante. A cada momento, uma oração; a cada oração, um assunto; a cada
assunto, uma frase.
Amparados nas passagens lidas, que testificam o poder da oração,
nos dedicamos a aprender e viver essa prática importante a partir deste devocional. E convidamos você para que, JUNTO conosco, comece,
hoje, uma verdadeira batalha de intercessão que cobrirá TODA a igreja,
UM por UM de seus membros.
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PASSAGEM PARA GUARDAR
“Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para
serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz.”

(Tiago 5:16)

PAUSA PARA REFLETIR
• Procure orar: “Senhor, eu quero ser como Epafras, um ‘servo de
Cristo Jesus que está sempre batalhando pela igreja em oração, para
que ela continue firme em toda a Sua vontade’.”
• Como você se sentiria abraçando um ministério como o de Epafras?
Que tal experimentar?
MOMENTO MAPA
Considerando tudo que foi exposto e refletido, é hora de viver o MAPA:
• O que Deus está me dizendo?

• O que vou fazer a respeito?
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Dia 25
Orando, cada UM,
incessantemente,
por ALGUNS

omo você se sentiu abraçando (ou não) um ministério como
o de Epafras? Conseguiu, desde ontem, orar incessantemente por alguém? Não conseguiu orar por ninguém? Orou só
em alguns momentos? Bem, compreendemos que essa é uma das mais
difíceis batalhas que o crente enfrenta em seu crescimento espiritual.
No entanto, compreendemos também que, sem oração, não há como
nos aproximarmos da vontade de Cristo. Por isso, em nosso coração e
diante de Deus, decidimos “comprar essa briga”, como pessoas maduras na fé ou, pelo menos, sensíveis ao mover do Espírito. Independente
de qual seja o perfil em que você se encaixe, é muito importante que
tome para si as palavras do autor de Hebreus:
O Deus da paz, que pelo sangue da aliança eterna trouxe de volta dentre
os mortos o nosso Senhor Jesus, o grande Pastor das ovelhas, os aperfeiçoe
em todo o bem para fazerem a vontade dele, e opere em nós o que lhe é
agradável, mediante Jesus Cristo, a quem seja a glória para todo o sempre.
Amém. (Hb 13:20-21)
Por favor, não se preocupe em decorar nada, nem repetir versículos
em vão. Muito pelo contrário: foque em guardar a mensagem implícita
na oração do autor inspirado pelo Espírito. Mas ore com suas próprias
palavras, da maneira que souber se expressar. Lembre-se de que Deus
está preocupado com seu coração, e não com sua expressão. E, encontrando em você um coração piedoso, disposto a interceder genuína e
incessantemente pela Igreja que Ele resgatou, com certeza tornará realidade em sua vida a oração do apóstolo Paulo em favor dos romanos:
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Que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança, pelo poder do Espírito
Santo. (Rm 15:13)
Esperança, confiança e poder são, para nós, as palavras-chave dessa passagem bíblica. Na esperança está firmada nossa confiança de
que existe um plano eterno para nossas vidas; no poder de Deus está
firmada nossa confiança de que Deus está no controle de tudo que
acontece conosco, Sua Igreja, e nos capacita quando nos sentimos incapazes. Tanto o poder de Deus como a esperança que Ele promove
são conhecidos por meio do relacionamento com Ele, o que passa,
inevitavelmente, pela oração! Como já enfatizamos, amado irmão ou
irmã, a oração é um problema na vida de MUITOS dos crentes. Para
uns, porque acham que precisam de muito conhecimento bíblico para
orar; para outros, porque precisam separar tempo e atenção, que estão
escassos nos tempos de hoje; para alguns, ainda, porque é necessário
ter disposição para encarar minutos de joelhos, em ação de submissão,
temor, amor e intimidade com Deus.
Em resumo, a oração requer duas virtudes fundamentais na vida de
qualquer pessoa: disciplina e coragem. Disciplina tanto organizacional como espiritual, para separar um tempo para Deus e não ceder às
tentações de fugir dos momentos com ele; e coragem para se relacionar
com um Deus infinito e infinitamente poderoso, ouvir Sua voz e conhecer Sua vontade, mesmo que ela não esteja de acordo com a nossa. Muitos de nós temos dificuldade com a oração porque não priorizamos o
tempo com Deus. Porém, talvez, um dos motivos para isso seja o medo
de verdadeiramente se ajoelhar e se submeter à vontade do Criador.
Assim como com a leitura da Palavra, bem mais fácil é reclamar da falta
de tempo, ignorar nossas falhas de caráter e fingir que está tudo muito
bem. Temos falado de ações práticas para o Reino. E sabe, amado irmão
ou irmã, em muitas oportunidades da vida, cabe o ditado popular: “por
falta de um grito, se perde uma boiada”. Para os mais jovens, o ditado se
refere aos boiadeiros que guiavam os animais no pasto ou no caminho.
Sem um grito, sem uma iniciativa para chamar a atenção deles, certamente se perderiam todos, indo cada um para um lado.
Gritar nada mais é que pôr em ação uma capacidade inata ao ser
humano, uma habilidade que nos foi dada pelo Criador, não é mesmo?
Para orar não é diferente: usamos o que temos e construímos em cima
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disso. A disciplina e a coragem são adquiridas à medida que se amadurece na fé. E agora? Temos falado tanto em ação nas últimas semanas.
Por que não aceita o convite e se JUNTA a nós nessa batalha, entrando
para as fileiras de guerreiros que Cristo tem convocado em sua igreja?
Se há dúvida em seu coração, entre em oração para que Deus o guie
rumo ao caminho que Ele preparou para você, para que realize as boas
obras que Ele é capaz de promover por suas mãos! Reflita na oração de
Paulo em favor dos efésios:
Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê
espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele. (Ef 1:17)
Sabedoria, revelação e conhecimento são, para nós, as palavras-chave desse trecho bíblico. Sabedoria para que você compreenda o momento histórico que Deus está promovendo em nosso meio; revelação para
que o seu espírito sintonize com o Espírito de Deus e, JUNTOS, possam
crescer no conhecimento do Senhor. O que está esperando, amado irmão ou irmã? Entenda que, sem você, os MUITOS que estão aqui hoje
não serão os mesmos, já que, dentre ALGUNS, sua vida piedosa transbordará graça e misericórdia a TODA esta comunidade de discípulos
— nossa amada igreja.
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PASSAGEM PARA GUARDAR
“Que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele,
para que vocês transbordem de esperança, pelo poder do Espírito Santo.”
(Romanos 15:13)
PAUSA PARA REFLETIR
• Como você reage aos chamados de Cristo para você, seja o chamado
aos joelhos no quarto ou o chamado à ação lá fora? Você os recebe
com temor e coragem ou com fuga e indisciplina?
• Você tem se disciplinado para crescer no conhecimento de Deus o
suficiente para estar sensível ao mover do Espírito na sua vida e na
vida da sua comunidade
MOMENTO MAPA
Considerando tudo que foi exposto e refletido, é hora de viver o MAPA:
• O que Deus está me dizendo?

• O que vou fazer a respeito?
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Dia 26
Orando, cada UM,
incessantemente,
por MUITOS

hegamos ao quinto dia da semana do crescimento mútuo e
ao terceiro dia de nossa “batalha de oração”! Se você ainda está conosco, louvamos a Deus por sua perseverança; se
começou a ler agora ou parou em algum momento e retornou hoje,
igualmente glorificamos a Deus por sua sensibilidade. Recebemos, em
nome de Jesus, a sua presença como parte dessa campanha para impactar a cidade, seja com oração, com atos de compaixão, com encontros facilitadores ou com a transformação da igreja local para melhor
através do crescimento espiritual dos seus membros! Assim como o
anjo declarou a Gideão, que foi desafiado a liderar Israel em batalha,
que você possa ouvir:
O Senhor está com você, poderoso guerreiro. (Jz 6:12)
Agora, diga uma coisa: não há certas ocasiões em que o texto bíblico
parece escrito diretamente pra você, perfeito para o exato momento que
está vivendo? Pois, acredite, a passagem a seguir parece se encaixar
como uma luva na realidade que buscamos construir como igreja local
e Igreja de Jesus:
O Deus que concede perseverança e ânimo dê-lhes um espírito de unidade,
segundo Cristo Jesus. (Rm 15:5)
Consideramos, pois, a ministração de UM (Paulo) para o crescimento de ALGUNS (igreja local), que se refletirá, com certeza, nas vidas de
MUITOS (cidade) — para que MUITOS creiam!
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Entendemos que não existe atitude que se encaixe melhor, no momento que estamos vivendo, do que perseverar. Em se tratando de um
movimento de tamanha intensidade e impacto em uma comunidade cristã, sem sombra de dúvida, a perseverança é a ferramenta mais importante
e eficaz de que podemos lançar mão. Nisso, a Palavra nos encoraja:
O Senhor conduza o coração de vocês ao amor de Deus e à perseverança
de Cristo. (2Ts 3:5)
Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos
que a tribulação produz perseverança; a perseverança, um caráter aprovado; e o caráter aprovado, esperança. (Rm 5:3-4)
Você já parou para refletir sobre o projeto que estamos desenvolvendo na campanha JUNTOS? “Ganhar Fortaleza pra Jesus” é o ideal que
tem nos motivado dia a dia. Aliás, ele surgiu no coração da liderança da
IBC Fortaleza há muitos anos, tanto que o lançamento deste livro devocional atualizado marca a segunda vez em que realizamos a campanha
JUNTOS na cidade.
Se, de repente, você estiver lendo isso e participar de uma outra
comunidade ou mesmo morar em outro local, saiba que pode adotar
esse objetivo onde estiver: ganhar a sua cidade, o seu estado, o seu país
para Jesus! Um ideal é um modelo, uma aspiração, uma ideia, um alvo
supremo, e, muitas vezes, distante. Os ideais não existem necessariamente para ser práticos, mas para nos convidar à prática. Pode ser que
ganhar uma cidade inteira para Jesus seja uma tarefa improvável na
atual cultura e circunstâncias. No entanto, vale lembrar que o ideal de
perfeição de Jesus nos move a nos aperfeiçoar diariamente, mesmo que
nunca sejamos iguais a ele nesta vida.
Da mesma forma, podemos até nunca alcançar o ideal de ter uma
cidade inteira aos pés de Cristo, mas nos movermos nessa direção, com
certeza, nos deixará mais perto dele do que se apenas ficarmos parados!
Poderá haver, ainda, vários que não creem, mas MUITOS outros crerão
e conhecerão as maravilhas do Senhor Jesus! Que dimensão você tem
dado para essa visão? Que parte você considera lhe caber nesse ministério? Qual o tamanho da “Fortaleza” (ou seja qual cidade for) que você
mediu no seu coração para atender ao chamado de Deus? Não sei de
você e de sua realidade pessoal, mas creio que o ideal que buscamos
tem tudo a ver com a mensagem de Paulo aos efésios:
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Oro para que, com as suas gloriosas riquezas, ele os fortaleça no íntimo do
seu ser com poder, por meio do seu Espírito. (Ef 3:16)
Preste atenção à ação que Paulo destaca na passagem: oro! Ele não
convoca os efésios a orar, não pede a outras pessoas que orem por eles,
mas toma a iniciativa, assume a responsabilidade, se apresenta diante
de Deus em intercessão pelos MUITOS irmãos da amada Igreja de
Éfeso. Seu exemplo é o primeiro passo para que possa orientar outros
a segui-lo, para que intercedam, também, por suas questões. Não espere ou deixe que outros orem em seu lugar. Cada um deve exercitar
com perseverança a oração e trazer à presença de Deus os assuntos
do seu coração. Assim como ocorreu com Gideão, o Senhor tem uma
expectativa e uma missão especiais para cada um de nós. Ele deseja
que cada UM esteja disposto para atender seu propósito e investir na
vida dos OUTROS.
Fechamos com um dos exemplos mais duros e impressionantes de
oração, que demonstra o extremo da maturidade espiritual, do perdão
e da abnegação: o próprio Cristo em algumas de suas últimas palavras
antes da morte. Crucificado, pendurado, sangrando, Jesus orou em
favor dos que O machucaram e torturaram:
Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. (Lc 23:34)
É difícil achar uma oração tão curta e tão impactante!
Sim, é impossível chegar ao nível de santidade de Cristo. Ainda bem
que, por causa d’Ele, somos santificados e justificados diante de Deus,
mesmo ainda sendo pecadores. É pelo mover de Seu Espírito em nossas
vidas que podemos aprender a dizer, de coração, as orações que sempre tivemos medo de pronunciar — e interceder pelo bem de MUITOS,
como Jesus fez, mesmo na pior das circunstâncias!
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PASSAGEM PARA GUARDAR
“O Deus que concede perseverança e ânimo dê-lhes um espírito de unidade,
segundo Cristo Jesus.”
(Romanos 15:5)
PAUSA PARA REFLETIR
• Cristo perseverou contra a tentação, perseverou acreditando em nossa salvação, perseverou diante da cruz e perseverou no perdão e na
compaixão, orando até por seus torturadores!
• Em que assunto ou área preciso perseverar mais para a glória de
Deus? Que propósito assumo, diante de Deus, para ser capaz de orar
incessantemente pela vida de MUITOS?
MOMENTO MAPA
Considerando tudo que foi exposto e refletido, é hora de viver o MAPA:
• O que Deus está me dizendo?

• O que vou fazer a respeito?
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Dia 27
Falando a verdade,
começando com
UMA pessoa

uando Abrão estava com noventa e nove anos de idade, o Senhor
lhe apareceu e disse: “Eu sou o Deus Todo-Poderoso; ande segundo
a minha vontade e seja íntegro”. (Gn 17:1)
Ser íntegro é ser correto, justo, reto, honesto. A palavra também
tem o significado de inteiro — falando de nossa natureza, somos íntegros quando somos moralmente completos, plenos em Deus, de modo
que não precisamos nos corromper ou buscar em caminhos tortuosos a
satisfação e o prazer que já temos em Sua presença.
Quando Deus chamou Abraão1 à integridade, ele já tinha noventa e
nove anos de idade. Já tinha caminhado bastante na estrada da vida, não
é? Ainda assim, somos rápidos em aplicar na vida dos irmãos um ditado
que diz: “pau que nasce torto, morre torto”. A sabedoria popular às vezes nos ajuda a entender a vida, mas outras vezes cria estereótipos dos
quais precisamos fugir, como nesse caso, que nos faz acreditar que nós
ou os outros somos incapazes de mudar. Por isso, amado irmão ou irmã,
se aposse da graça de Deus! Cristo não foi à cruz para que passássemos
a vida negando o Seu sacrifício! Ele deseja que nos apeguemos à verdade, pois a verdade vem d’Ele — Ele é a própria verdade. Assim disse Jesus:
Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim.
(Jo 14:6)
1 Anteriormente chamado de Abrão, até que Deus mudou seu nome para
Abraão.
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Agora responda honestamente: quantas vezes você foi capaz de reconhecer um erro, voltar atrás e buscar reconciliação com quem foi atingido? Quantas vezes você faltou com a palavra, disse uma meia-verdade,
escondeu algo importante, e teve a integridade de confessar e reparar o
dano dessa atitude? Agir assim não é fácil, mas sabemos que é necessário! Você já deve estar cansado de saber, mas sempre é importante
repetir: na igreja de Jesus não há espaço para mentira, engano, falsidade
e dissimulação. Fomos chamados à verdade, em Cristo, e ponto. Não há
negociação, assim como não havia saída para o velho patriarca Abraão.
Quando Deus nos convoca para seus caminhos, ele nos convida à
integridade, à confiança, à transparência. O que chamamos de meias-verdades são nada mais que mentiras disfarçadas, pois com o Senhor
não há meio termo, há posicionamento sincero e amoroso. Disse Jesus:
Seja o seu “sim”, “sim”, e o seu “não”, “não”; o que passar disso vem do
Maligno. (Mt 5:37)
Por isso, também, Paulo faz uma recomendação bem direta:
Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao
seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. (Ef 4:25)
Veja, ele não diz que podemos abandonar a mentira, mas que devemos abandoná-la. E mais, não só deixar de fazer isso, mas ativamente
falar a verdade ao próximo.
O próximo, como sabemos, não é Deus, não é o pastor, o líder ou o
confidente — é todo aquele que aparece em nosso caminho. A verdade
é a base de relacionamentos saudáveis. Mesmo assim, é comum que se
justifique uma ou outra “mentirinha” para alcançar sucesso, para não
ser odiado pela opinião, para ocultar uma falha ou para não pôr a perder
uma posição ou um benefício. Realmente, é cada vez mais complicado
dizer a verdade o tempo todo. Como já falamos diversas vezes sobre
abnegação, que tem a ver com se sacrificar por Cristo e pelo outro, aqui
não é diferente. Como crentes em Jesus, não temos alternativa a não ser
obedecer Sua santa Palavra! Salomão ensina que o
temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do Santo é
entendimento. (Pv 9:10)
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Mas por que expor aquilo que está bem guardado e que pode trazer
problemas para nós mesmos, se revelado? Se você está pensando nos
prejuízos que terá na escola, na faculdade, no trabalho, nos relacionamentos pessoais e até na própria igreja com essas história de falar a
verdade, não deixe seu coração se perturbar. Deus promete a nós que a
verdade nos traz coisas muito superiores ao reconhecimento do mundo.
Primeiro, falar a verdade traz cura emocional. A vulnerabilidade, a sinceridade e a honestidade tiram um peso enorme dos ombros:
deixamos de esconder nossos pecados e falhas e revelamos quem realmente somos, permitindo que outros nos acolham, nos ensinem, nos
repreendam e nos ajudem a crescer! Já mencionamos anteriormente
uma das frases mais usadas ao falar de restauração: “A doença sai pelo
falar, e a cura entra pelo ouvir!”. Essa confissão também tem outra consequência:
Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os
abandona encontra misericórdia. (Pv 28:13)
Encontrar misericórdia é um resultado da reação amorosa de
Deus à nossa atitude de confessar e abandonar nossos pecados. Deus
já conhece todos os nossos pensamentos e atos mais secretos. Porém,
se tivermos a humildade de expô-los na Sua presença, Ele nos dará a
oportunidade de viver um recomeço e a restauração de nossas vidas.
Além disso, a verdade traz confiança e paz. Há poucas coisas piores
que guardar sentimentos e opiniões no fundo do baú de nosso coração,
até que ele se encha e não dê mais para conter. Ao abandonar a omissão,
passamos a expressar aquilo que cremos, não porque todos vão concordar, mas porque é o certo a fazer! Quando entendemos que a verdade
está em Cristo e não no que achamos, temos mais confiança naquilo
que Ele nos revelou, e cada vez menos medo de proclamar a maior de
todas as verdades — a salvação!
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PASSAGEM PARA GUARDAR
“Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu
próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo.”

(Efésios 4:25)

PAUSA PARA REFLETIR
• A mentira é um hábito doentio que acarreta prejuízos; a verdade, um
hábito saudável que acumula lucros. Pode parecer que mentir é a
opção mais benéfica a curto prazo, mas não esqueça que “o salário do
pecado é a morte” (Rm 6:23).
• Quantas vezes você se pegou na mentira nas últimas semanas? E nos
últimos dias? Como pretende encarar a verdade daqui pra frente?
MOMENTO MAPA
Considerando tudo que foi exposto e refletido, é hora de viver o MAPA:
• O que Deus está me dizendo?

• O que vou fazer a respeito?
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Dia 28
Tendo comunhão
profunda, começando
com UMA pessoa

umilhem-se diante do Senhor, e ele os exaltará. (Tg 4:10)

Meu querido irmão ou irmã, há uma enorme diferença entre ser humilhado e se humilhar. A primeira ação tem a ver com humilhação; a segunda,
com humildade. Vamos entender essa diferença olhando o dicionário?
Humilhação
1. ação ou efeito de humilhar(-se). 2. submissão, abatimento. 3. rebaixamento moral.
Etimologia de humilhação: humilhar + -ção
Etimologia de humilhar: latim “humilĭo, as, āvi, ātum, āre” — “abaixar,
abater, humilhar”
Humildade
1. qualidade de humilde. 2. virtude caracterizada pela consciência das
próprias limitações; modéstia, simplicidade. 3. sentimento de fraqueza,
de inferioridade com relação a (alguém ou algo). 4. reverência ou respeito
para com superiores; acatamento, deferência, submissão.
Etimologia: latim “humilĭtas, ātis” — “pouca elevação, pequena estatura;
abatimento; modéstia”
(Oxford Languages — adaptado — grifos nossos)
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Concluímos, assim, que o versículo que abre o devocional de hoje
tem a ver com humildade e não humilhação. Percebeu por quê? A consequência dessa iniciativa de se humilhar é a exaltação. Parece estranho
que o resultado de um ato seja o oposto do que esse ato faria por si só,
mas essa é a forma que Deus age! Ele nos coloca em destaque quando
estamos prontos para entender que não merecemos esse destaque,
assim podemos usar a posição e a atenção para a glória d’Ele.
Esse é mais um dos benefícios colhidos através do exercício da honestidade e da verdade. No entanto, não fale a verdade simplesmente
porque espera ser exaltado, pois essa conduta egoísta é exatamente o
que Deus não deseja. Outra consequência da verdade é a comunhão
profunda com os irmãos. Comunhão significa estabelecer uma aliança
de unidade, com o selo do Senhor, na qual a verdade é o fundamento
inabalável do relacionamento de UNS com os OUTROS, para crescimento de TODOS.
Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns
com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado.
(1Jo 1:7)
É o evangelho relacional de Jesus, cujo modelo não podemos
negligenciar. Dentre a multidão que O seguia, o Mestre juntou doze
discípulos para convivência mais próxima. Dentre eles, filtrou ainda
mais e selecionou três (Pedro, Tiago e João) que andavam em maior
intimidade e estavam presentes em ocasiões especiais. Não bastante,
escolheu UM (João), conhecido como o “discípulo amado”, para caminhar bem perto e crescer no ministério que tinham abraçado. E nem
diga que Cristo não precisava crescer no ministério, porque a própria
Bíblia menciona que, à medida que o menino Jesus cresceu em tamanho
e idade, também cresceu nas questões mais profundas do ser:
Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos
homens. (Lc 2:52)
Plenamente humano e plenamente divino, Cristo também teve de
caminhar, um dia de cada vez, rumo ao seu destino final: a cruz. Para
alcançar seu objetivo, Ele precisava de parceiros que O acompanhassem
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até a hora de seu sofrimento final. Por isso, escolheu a comunhão e o caminhar íntimo com pessoas engajadas na mesma missão — mesmo que
muitas ainda não entendessem plenamente o que tudo aquilo significava.
Em muitos momentos da estrada cheia de obstáculos e espinhos que
escolhemos trilhar, cambaleamos sob o fardo que parece querer nos esmagar. A alma, às vezes fragilizada, deixa escapar gemidos e quase perde
a coragem de prosseguir.
É nesse momento que temos consolo em duas coisas: a presença
aconchegante de Deus e o encorajamento dos irmãos de caminhada.
Quando estava em profundo sofrimento por saber que logo carregaria
os pecados do mundo e enfrentaria tortura e morte, Cristo se recolheu
para orar. No entanto, ele não foi sozinho, mas levou justamente os três
discípulos mais próximos: Pedro, Tiago e João.
Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani e
disse-lhes: “Sentem-se aqui enquanto vou ali orar”. Levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se.
Disse-lhes então: “A minha alma está profundamente triste, numa tristeza
mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo”. (Mt 26:36-38 — grifo nosso)
Quem conhece o resto da história sabe que os discípulos adormeceram e levaram um “carão” de Jesus depois! Já imaginou estar passando por algo terrível e alguém falhar com você na hora? Mas, ainda
assim, o próprio Jesus, o Filho de Deus, reconheceu que precisava da
companhia dos seus amigos, por mais limitados que fossem. Assim
somos nós. E nos momentos de crise, Deus, por Sua misericórdia, nos
manda pessoas com palavras encorajadoras e reconfortantes, muitas
vezes inesperadas.
Aquele irmãozinho da igreja que nunca fala nada às vezes é o que
tem o conselho mais precioso. Aquele colega do trabalho que vive fraquejando na fé às vezes traz exatamente a oração de consolo que Deus
preparou para você.
Anseio vê-los, a fim de compartilhar com vocês algum dom espiritual, para
fortalecê-los, isto é, para que eu e vocês sejamos mutuamente encorajados
pela fé. (Rm 1:11,12)
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Na hora da necessidade, Deus há de enviar a presença reconfortante de alguém que ouve não para censurar, mas para verdadeiramente
escutar, valorizar e fortalecer o espírito. Muitos de nós procuramos
soluções em encontros místicos e cultos “do poder”, mas esquecemos
que o glorioso poder de Deus se manifesta entre seus filhos de forma
íntima e maravilhosa, pois
onde se reunirem dois ou três em meu nome, ali eu estou no meio deles.
(Mt 18:20)
Tenha você poucos ou muitos irmãos próximos em Cristo, comece
desenvolvendo comunhão verdadeira e profunda com pelo menos UM,
para que, JUNTOS, vocês cresçam na graça e no conhecimento do Senhor Jesus, consolando-se mutuamente e espalhando Seu amor adiante!
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PASSAGEM PARA GUARDAR
“Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os
outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado.”
(1 João 1:7)
PAUSA PARA REFLETIR
• Como você pretende encarar seus relacionamentos na igreja, daqui
em diante, sob a luz do que a Palavra e o Espírito de Deus ministraram ao seu coração esta semana?
• Ore e tome o propósito, em seu coração, de ouvir com os ouvidos de
Cristo, aceitar com a disposição de Cristo e amar com o amor de Cristo.
MOMENTO MAPA
Considerando tudo que foi exposto e refletido, é hora de viver o MAPA:
• O que Deus está me dizendo?

• O que vou fazer a respeito?

I 119

PARA QUE MUITOS CREIAM

SEMANA

5

Chamados para
servir juntos
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Dia 29
Crescendo na capacidade
de servir e se relacionar
com MUITOS

hegamos à quinta semana de nossa campanha JUNTOS.
Ao longo desses dias, aprendemos bastante sobre diversos
assuntos importantes. Uma coisa que nos alegra é ter descoberto bem mais sobre como o amor de Deus se manifesta nos muitos
serviços que Ele nos permite realizar, e dos quais também usufruímos,
por meio do Seu corpo. Pense bem. Quantas vezes você precisou abrir o
portão para entrar na igreja? Quantas vezes teve que pegar uma cadeira
e levá-la até algum lugar para sentar e participar do culto? Quantas
vezes, depois da celebração, precisou comer, e a cantina estava fechada?
E o que dizer do som, dos instrumentistas e vocalistas, dos banheiros,
do estacionamento e de tudo mais?
Você tem uma palavra para definir tudo isso que podemos apreciar, de domingo a domingo? Eu tenho: amor! Hoje, há uma cultura em
muitas igrejas evangélicas que prega um “cristianismo de resultados”,
com uma mentalidade quase empresarial ou, então, de clube de futebol:
“Nossa igreja precisa de resultados. O número mínimo de convertidos
por mês deve ser X, o mínimo de novos membros deve ser Y. Temos
que trazer as pessoas das outras comunidades para a nossa. Temos que
ter um dízimo muito elevado. Temos que ter um ambiente perfeito,
com ar condicionado, poltronas de luxo, gastronomia profissional, luzes
incríveis, um verdadeiro show para que as pessoas permaneçam aqui”.
Será? Será mesmo que temos que ter tudo isso? Precisamos mesmo
competir com outras igrejas para ver quem atrai mais gente e quem tem
o auditório mais bonito e moderno? Não estamos todos proclamando o
evangelho de Cristo? Na verdade, Jesus não ensinou nada disso.
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Veja bem, não estamos argumentando em favor de uma cultura da
mediocridade. Jamais! Tudo que fazemos para o Reino de Deus deve
ser com a máxima excelência, disposição e qualidade. Não há problema
em ter comida boa, cadeiras confortáveis, um ambiente agradável, um
som de primeira ou qualquer coisa assim. O problema é a motivação.
Fazemos isso para agradar as pessoas, para que elas gostem mais de
nossa igreja do que de outros lugares, ou fazemos isso para a glória de
Deus e para o bem-estar de nossos irmãos?
Nem Jesus, nem seus apóstolos ensinaram que a igreja deveria ser
uma prestadora de serviços. Ela é uma comunidade de servos (isso
sim!), na qual cada um tem seu lugar, exerce seu dom e contribui para
a edificação do outro. Quando vamos à igreja com a mentalidade de que
seremos servidos, e não de que somos, também, servos, nos tornamos,
então, clientes de Cristo em vez de crentes em Cristo.
Seja quando fazemos o bem ao outro, seja quando o recebemos,
devemos nos lembrar que somos todos ministros do evangelho, portanto somos apenas servos que servem servos — e que são servidos também por servos, não funcionários. A motivação da Igreja de
Cristo sempre foi e sempre deverá ser o amor — ao próximo e a Deus!
Na Igreja de Corinto, era comum as pessoas afirmarem ser seguidores
de algum “mestre”, alguém que tinha pregado ou ensinado sobre a fé
para eles. Paulo, no entanto, rebate esse pensamento e ressalta a ideia
de que os cristãos, tenham eles destaque ou não, são meros servos do
Senhor Jesus:
Afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? Apenas servos por meio
dos quais vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor atribuiu
a cada um.
Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fazia crescer; de modo que nem
o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus, que
efetua o crescimento.
O que planta e o que rega têm um só propósito, e cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho.
(1Co 3:5-8 — grifos nossos)
Essa compreensão gera, ao mesmo tempo, uma obrigação e um alívio.
A obrigação de fazer o melhor sempre, porque não estamos realizando uma obra qualquer, nem seguindo ordens de um chefe, mas, sim,
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louvando e proclamando o Rei dos Reis! Ao mesmo tempo, o alívio de
saber que não somos medidos por grandes conquistas, números ou dinheiro arrecadado, mas por um coração quebrantado e uma disposição
de servir. Isso é tudo que Deus espera de nós.
Assim, essa “obrigação” do servo se torna um prazer, um privilégio,
uma bênção. Não servimos porque somos forçados ou coagidos, mas
porque somos movidos a fazer isso como ato de gratidão e amor ao Pai.
Nesta semana em que trabalharemos o serviço no corpo, gostaríamos de convidar você, amado irmão ou irmã, a experimentar o privilégio de servir a Deus na igreja local. E é experimentar mesmo! Não falo
sobre “ouvir falar” ou “olhar de longe”, mas sobre arregaçar as mangas
e se engajar em algo, por menor que possa parecer para você, diante de
tantas atividades possíveis.
O que você acharia se alguém testemunhasse à igreja que foi impactado pela gentileza e amabilidade dos centuriões (guardadores de
carros) e você reconhecesse a si e seu grupo de servos como agentes
desse bem? Dá até um orgulho (no bom sentido) de ter contribuído
para alguém se aproximar de Jesus e da Igreja de forma tão simples.
Sabe o que define um esforço desses? Trabalho em equipe.
Como Paulo ensinou, um planta, outro rega, mas Deus dá o crescimento. Ou, numa metáfora diferente, cada um corresponde a uma pequena
peça desse grande mosaico que, no final, revela a imagem de Cristo!
O trabalho em equipe é fundamental para aperfeiçoar nossa capacidade de cultivar relações. Mesmo se você achar que não tem problema nenhum com relacionamentos, todos nós podemos nos aprimorar
nessa matéria. E por que servir em equipe nos auxilia nesse assunto?
Porque nos ensina a conviver com diferenças no modo de pensar, agir e
enfrentar desafios, sem desprezar o modo de ser do outro, entendendo
o propósito comum a todos.
Portanto, trabalhar em equipe ajuda a pôr em prática quatro
elementos essenciais para bons relacionamentos cristãos: confiança,
empatia, adaptação e missão. Veremos mais sobre eles a seguir.
Para que tudo isso se torne realidade no seu cotidiano e no de sua
igreja, você tem que fazer a parte que lhe cabe, ou seja, ocupar o lugar
que Deus lhe reservou no corpo de Cristo. Você é importante, e sua
ausência está sendo sentida por alguém, que está esperando você se
dispor, arregaçar as mangas e abraçar o serviço com amor!
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PASSAGEM PARA GUARDAR
“O que planta e o que rega têm um só propósito, e cada um será recompensado de
acordo com o seu próprio trabalho.”
(1 Coríntios 3:8)
PAUSA PARA REFLETIR
• Já experimentou a sensação de ver alguém se convertendo a Cristo num evento em que você trabalhou? Se sim, persevere para que
momentos maravilhosos assim se repitam; caso não, avalie em seu
coração a sua disposição para servir.
• Quando você serve ou trabalha, consegue cooperar com uma equipe
ou sempre deseja as coisas do seu jeito e o reconhecimento para si?
• Quando você chega na igreja, espera que todos lhe sirvam em suas
vontades ou tem um coração compreensivo e servil?
MOMENTO MAPA
Considerando tudo que foi exposto e refletido, é hora de viver o MAPA:
• O que Deus está me dizendo?

• O que vou fazer a respeito?
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Dia 30
Aprendendo a sermos
confiáveis e a confiarmos
UNS nos OUTROS

ntem, após tratarmos da importância do serviço para nosso
crescimento espiritual e relacional, começamos a refletir
sobre quatro ingredientes essenciais do trabalho em equipe: confiança, empatia, adaptação e missão. Iniciamos a discussão de
hoje pelo primeiro deles, um ponto bastante delicado: a confiança.
Podemos afirmar, com convicção, que, sem ela, não há como trabalhar
em equipe. As cartas a Timóteo nos trazem bons exemplos da confiança
como base de um ministério:
Timóteo, guarde o que lhe foi confiado. Evite as conversas inúteis e profanas e as ideias contraditórias do que é falsamente chamado conhecimento.
(1Tm 6:20)
E as coisas que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confie
a homens fiéis que sejam também capazes de ensinar a outros. (2Tm 2:2)
Veja que Paulo faz questão de ressaltar a Timóteo a importância
da confiabilidade. No primeiro caso, ele incumbe Timóteo de guardar
a verdade e não se envolver naquilo que não convém — ou seja, Paulo
confia no seu aprendiz como servo de Jesus! Na segunda passagem,
vemos Paulo motivando Timóteo a repassar o conhecimento de Deus a
outros homens fiéis, ou seja, confiáveis e íntegros, que fariam o mesmo
em relação a outras pessoas, estendendo o alcance do Evangelho.
Voltando ao exemplo dos centuriões de ontem: você confia que seu
carro estará no lugar onde o deixou durante o culto ou fica preocupado em não encontrá-lo mais lá — quem sabe, em achá-lo arrombado
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quando voltar? Pode até ser que tenha esse medo, mas no meu caso e
de muitos irmãos, esquecemos até que o carro existe, a ponto de não
lembrar onde deixamos! Mas, com certeza, sabemos que ele estará lá,
no mesmo lugar que esquecemos qual era.
As duas faces da moeda da confiança são essas: você tranquilo quanto aos que estão servindo, e os servos fazendo o melhor para merecer essa confiança. Esse princípio se aplica em qualquer relação, tanto
quando você é quem precisa confiar, como quando precisa que outros
confiem em você. Mas, afinal, do que alguém precisa para ser considerado digno de confiança? Entendemos que essa pessoa precisa ser
constante e estar presente.
Imagine trabalhar com alguém que aparece num dia e some no seguinte. Ou que garante que vem, mas não aparece e nem sequer avisa!
É chato demais, né? Essa é uma pessoa inconstante, que não consegue
seguir um ritmo e se comprometer de forma duradoura. No que diz
respeito à constância, Cristo declarou:
Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito, e quem é desonesto no pouco,
também é desonesto no muito. (Lc 16:10)
O Mestre segue o ensinamento, pouco depois, questionando: se não
formos dignos de confiança com o que não nos pertence e com tesouros
terrenos, como confiarão a nós as riquezas eternas de Deus? Temos
recebido de Cristo a atribuição de cuidar de Sua mensagem salvadora e
testemunhá-la ao mundo. Que tarefa preciosa! No entanto, como vão
delegar a nós a pregação da coisa mais importante do mundo se, por
exemplo, não conseguimos sequer cuidar do carro ou da comida de alguém com atenção e carinho? Por isso mesmo, todo serviço importa, e o
serviço em equipe desenvolve confiança mútua para nosso crescimento.
Cremos que confiança é algo que demanda tempo. Não podemos
criar grandes expectativas em uma pessoa que acabamos de conhecer.
O que também não deve acontecer é já chegar desconfiando, sem dar ao
outro a chance de provar sua idoneidade. Será que você tem sido constante em sua caminhada, buscando o equilíbrio e a perseverança? Isso
não quer dizer que não vacile em alguns momentos, mas que se levanta e
segue em frente na busca por glorificar ao Senhor; que não vive de altos e
baixos, levado por toda opinião, ideologia e doutrina humana, deixando
de contribuir para a obra e de colocar-se aos pés de Jesus.
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A outra ação que inspira confiança é a de estar presente, ou seja,
estar próximo na vida de alguém, especialmente em situações de dificuldade. “O amigo ama em todos os momentos; é um irmão na adversidade” (Pv
17:17). Quando auxiliamos quem está precisando, impedimos que as
raízes da amargura, da solidão e do abandono cresçam no coração delas,
e plantamos sementes de esperança, amor, solidariedade e gratidão a
Deus. Estar presente também significa cumprir a palavra e comparecer
naquilo que você se propõe a participar. Quanto mais você quebra suas
promessas e deixa de se apresentar onde disse que estaria, menos as
pessoas confiam que você honrará seu compromisso da próxima vez.
Assim, mais portas se fecharão, menos consideração você receberá e
mais desconfiança vai construir.
Lembra quando refletimos sobre falar a verdade? Sim, a confiança também tem tudo a ver com isso. Se a sua palavra não vale nada,
como você será digno de crédito? É como a história do “menino que
gritava ‘lobo!’”. Um jovem pastor de ovelhas, entediado, resolveu gritar
que um lobo estava atacando o rebanho. Os habitantes do seu povoado
chegaram, assustados, mas não encontraram o animal, e o menino se
divertiu com a peça pregada. Após a situação se repetir várias vezes, as
pessoas pararam de se importar com os alertas do rapaz, pois ele perdeu
a confiança delas. Um dia, porém, um lobo realmente apareceu. O jovem gritou “lobo!”, mas ninguém se importou, pois já não acreditavam
nele. Então o lobo atacou e comeu as ovelhas, terminando por devorar
o próprio menino.
Essa velha história nos lembra das consequências de destruirmos a
confiança das pessoas em nós. Precisamos cuidar da nossa reputação e
ser fiéis à nossa palavra e aos nossos compromissos. Não devemos brincar com a confiança dos outros, não apenas porque podemos encontrar
problemas, mas porque é o correto a se fazer diante de Deus! Imagine
se todas as pessoas que servem na igreja fossem assim: não se poderia
contar com sua palavra e com os compromissos que estabelecem. O culto
e tudo que ocorre em volta dele seriam um caos! Então sirva com alegria e devoção, inspirando confiança naqueles que convivem com você.
Seja fiel, tanto realizando coisas grandiosas e chamativas como coisas
aparentemente simples e pequenas, pois todas elas têm um valor infinito diante de Deus.
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PASSAGEM PARA GUARDAR
“O amigo ama em todos os momentos; é um irmão na adversidade.”
(Provérbios 17:17)
PAUSA PARA REFLETIR
• Você trata com a mesma atenção e constância os serviços que considera
“banais” em relação às atividades que acha mais relevantes?
• Tem usado suas oportunidades de serviço para construir uma relação
de confiança com seus irmãos em Cristo? Se não, como acha que pode
estabelecer relações de confiança e fidelidade no corpo de Cristo?
MOMENTO MAPA
Considerando tudo que foi exposto e refletido, é hora de viver o MAPA:
• O que Deus está me dizendo?

• O que vou fazer a respeito?
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Dia 31
Sendo empáticos
com ALGUNS por
amor a TODOS

egundo o terapeuta ocupacional norte-americano Robert
Hoffman, empatia é a resposta afetiva que é mais apropriada
à situação de outra pessoa do que à nossa própria situação,
ou seja, é ser capaz de sentir o que o outro está sentindo ao se colocar no lugar do outro, olhando para sua necessidade, personalidade e
vivência. Algumas vezes, a empatia é definida como resposta afetiva vicária. Vicário é aquilo (ou aquele) que substitui outra coisa (ou pessoa).
Essa palavra é muito usada para falar do sacrifício de Jesus na cruz: o
sacrifício vicário, em que ele substituiu cada um de nós na cruz e sofreu
a justa punição pelo nosso pecado.
Aliás, Jesus era extremamente empático com as pessoas que encontrava. Sua capacidade de se colocar no lugar do outro e de receber as
pessoas em amor se estendeu tanto à humanidade inteira como a grupos
de pessoas e até a indivíduos em particular. Sendo Deus, Ele literalmente se pôs em nosso lugar ao fazer-se homem como nós, sofreu tentações
como as nossas, caminhou com pessoas que a sociedade desprezava,
teve compaixão das multidões desamparadas e entregou a vida por muitos na cruz! Há exemplo maior que esse? É por isso mesmo que o autor
de Hebreus escreve que Jesus nos compreende e nos resgata do pecado,
pois passou exatamente pelas mesmas tentações que nós:
Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das
nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de
tentação, porém sem pecado. (Hb 4:15)
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É claro que não temos como saber o que o criador da definição de empatia
pensaria a respeito dessa relação do conceito com o sacrifício de Cristo.
Mas precisamos considerar essa coincidência (ou “Jesuscidência”, como
costumamos brincar) e observar como a empatia está tão intimamente
conectada ao serviço no corpo de Cristo, motivados pelo exemplo d’Ele.
A empatia é exatamente o segundo ingrediente indispensável para um
trabalho em equipe bem feito e duradouro. Então como encaixá-la em
nosso dia a dia? Mais uma vez, olhamos para a Palavra de Deus:
Se, por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e
compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o
mesmo amor, um só espírito e uma só atitude.” (Fp 2:1,2)
Lá vem a história de amar, de novo, como ação intimamente ligada
aos relacionamentos e ao aperfeiçoamento do povo de Deus. Não tem
saída: temos que amar! Todo o resto vem depois, em segundo lugar.
Mas como a empatia influencia o amor por nossos irmãos?
Ela nos permite deixar nosso senso de superioridade, nossa visão de
fora, e nos força a olhar o outro a partir de sua perspectiva, sua situação, seu lugar. Quão triste é quando compartilhamos um sofrimento e
alguém já tenta se comparar e superar, não é?
— Irmão, hoje fui assaltado e roubaram minha moto. Estou triste,
pois fiquei sem meio de transporte pra trabalhar.
— Ah, isso é o de menos! Já fui assaltado muito mais vezes que você!
Chato demais, né? É o mesmo sentimento quando somos vulneráveis, abrimos algo íntimo da nossa vida e ouvimos de volta apenas:
“Isso é besteira!” ou “É, mas vai dar certo”. Em vez de oferecer nossos
sentimentos, estender compaixão e compreensão pela situação que o
outro passa, preferimos focar em nós mesmos, comparar quem está
pior ou melhor, medir dores e frustrações. Assim, deixamos de acolher
o irmão hoje e agora, ajudando-o a enfrentar aquele problema.
Lembre-se de que até os apóstolos de Jesus falharam em ser empáticos quando o Mestre mais precisava: quando procurou companheiros
de oração antes de ser preso, os discípulos se deixaram dominar pelo
sono e O deixaram sofrendo sozinho. Podemos acusá-los e achar que
somos melhores, mas essa situação nos ensina que é muito fácil se deixar levar pelos próprios sentimentos e necessidades, esquecendo de se
colocar no lugar do outro e acolhê-lo no momento de necessidade.
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Se você também acha esses comportamentos problemáticos, que tal
fazer um inventário moral sobre a empatia nas suas próprias atitudes?
Basicamente, no inventário moral, pegamos uma folha de papel e anotamos tudo o que nos lembramos sobre nossos atos em uma determinada
área da vida — as coisas positivas de um lado e as negativas do outro.
Em seguida, conferimos qual coluna está mais recheada de informações
e refletimos sobre aquilo que anotamos. Talvez você se surpreenda com
suas lutas nessa área e perceba que precisa se atentar mais às necessidades e sofrimentos dos outros; ou talvez confirme que realmente
está conseguindo ser empático e, um dia de cada vez, olhando para os
irmãos com amor e compaixão. A Bíblia nos ensina a viver exatamente
o conceito de empatia: sentir o que o outro sente.
Alegrem-se com os que se alegram; chorem com os que choram. (Rm 12:15)
Lembrem-se dos que estão na prisão, como se aprisionados com eles; dos
que estão sendo maltratados, como se fossem vocês mesmos que o estivessem sofrendo no corpo. (Hb 13:3)
É por meio do amor ao próximo, inspirado no amor do Pai, que temos
condições de cumprir o mandamento bíblico:
O mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude.
(Fp 2:2)
É por meio do amor que somos capazes de compartilhar a alegria com os alegres, derramar lágrimas com os que choram, sentir
as marcas das algemas dos presos e vivenciar a dor dos sofrimentos
do próximo. Assim, a partir do exercício diário da empatia, que uma
pequena semente cuidadosamente cultivada possa se desenvolver em
uma frondosa árvore, carregada de frutos de aceitação, atenção, afeto
e compaixão. Que nosso serviço e nosso olhar sejam aqueles de quem
se põe no lugar do outro, compreende o outro, para abençoar os MUITOS da família de Deus e alcançar os MUITOS perdidos que serão
acrescentados a ela. Então, amemos, sirvamos e sejamos empáticos
UNS com os OUTROS!
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PASSAGEM PARA GUARDAR
“Alegrem-se com os que se alegram; chorem com os que choram.”
(Romanos 12:15)
PAUSA PARA REFLETIR
• O amor é a chave que abre todas as portas às três grandes áreas de
nosso ser: razão, emoção e vontade.
• Você é capaz de se colocar no lugar do outro, olhando-o com amor,
empatia e compaixão ou simplesmente julga os sentimentos dele
com base na sua personalidade e na sua história?
MOMENTO MAPA
Considerando tudo que foi exposto e refletido, é hora de viver o MAPA:
• O que Deus está me dizendo?

• O que vou fazer a respeito?
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Dia 32
Diminuindo o ritmo
de ALGUNS para
dar atenção a UM

uando falamos de empatia, conseguimos extrair da Palavra de Deus algumas formas pelas quais podemos manifestá-la. Entre elas, hoje, destacamos duas: diminuir o
ritmo e fazer perguntas (demonstrar interesse). Essas são ações que
trazem à superfície o sentimento de compreensão a respeito do outro —
colocar-se no lugar do outro, que é a manifestação afetiva da empatia.
O corre-corre da rotina, inclusive das atividades de serviço na igreja, não nos atrapalha apenas no relacionamento com nossos irmãos,
mas também em nossa relação pessoal com Deus. Não pense que servir
em várias áreas diferentes da igreja local quer dizer, necessariamente,
maturidade espiritual. Às vezes fazer coisas demais vem do nosso
ativismo: a incapacidade de parar, de meditar, de contemplar e apreciar
as coisas sem estar sempre executando algo. Às vezes, vem da fuga,
do medo de ficar sozinho com os pensamentos, de estar quieto e ter
que enfrentar questões difíceis que jogamos debaixo do tapete. Outras
vezes, vem do desejo de ser importante e reconhecido, em vez de simplesmente servir para espalhar o Reino de Deus. Em outras ocasiões,
vem do próprio vício em trabalho, em realizar tarefas e atividades uma
atrás da outra. Em certos momentos, portanto, é melhor fazer pouco
bem feito do que fazer muito mal feito. Não podemos servir a Deus
com nosso pecado. Não podemos realizar de qualquer jeito o que Deus
nos capacitou a fazer com excelência. Para isso, às vezes, precisamos
diminuir o ritmo.
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Essa hiperatividade reflete diretamente em nossos relacionamentos.
É por isso que Tiago recomenda à Igreja:
Meus amados irmãos, tenham isto em mente: sejam todos prontos para
ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. (Tg 1:19)
É preciso parar para escutar, depois falar; pensar, em vez de se irar
à toa. Podemos concluir, então: primeiro pausar, para depois fazer —
fazer o certo, do jeito certo, no tempo certo. E, nesse ouvir, nesse pensar, nesse pausar, consideramos o que o outro tem a dizer, a realizar e
a ensinar. Escutamos, caminhamos juntos e verdadeiramente vemos o
outro. Nos abrimos, assim, para o exercício da empatia.
Tiago não recomenda que se faça dessa prática ações isoladas, eventuais. Ao contrário: enfatiza que devemos ter isto em mente, ou seja,
cultivar um hábito. É como se Tiago nos chamasse a atenção: “Irmão,
preste atenção, se discipline a parar tudo que está fazendo para ouvir
o que o outro tem a dizer”. Afinal, o que pra você tem pouco valor,
para outra pessoa pode ser a coisa mais importante da vida! Só podemos compreender e realmente conhecer alguém ao ouvi-lo e conviver
com ele. Ouvir também não tem importância se não for seguido de um
reconhecimento da luta da pessoa, uma consideração do que ela está
passando, um cuidado, por menor que seja.
Quer um exemplo? Em Mateus 8:23-26, a Bíblia conta que Jesus
dormia tranquilamente em um barco durante uma tempestade, quando
foi acordado por seus discípulos apavorados. Apesar de indignado com
a pouca fé deles, Ele se mostrou Senhor da natureza e, por misericórdia,
mandou a tempestade parar — e ela parou!
Amado irmão ou irmã, você sabe qual é a moral da história? É o fato
de Jesus abrir mão de seu descanso e de sua tranquilidade para atender
aos apelos aflitos dos discípulos, que tinham medo de naufragar.
O que pareceria, para qualquer um de nós, uma catástrofe natural,
para Cristo não passava de uma circunstância perfeitamente sob controle. Mesmo assim, ele se levantou, foi lá e resolveu o assunto! Só para
atender a necessidade momentânea de seus seguidores e ensinar uma
lição a esses “homens de pequena fé”. Esse é o modelo que devemos
buscar imitar: mesmo sabendo que não havia motivo para temer, Cristo
não desprezou a situação dos discípulos, e cuidou deles — ainda aproveitou a chance para ensiná-los sobre fé e sobre a soberania de Deus.
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Outra atitude importante para alcançar a empatia é fazer perguntas e, por meio delas, demonstrar interesse no outro e em sua história.
Os propósitos do coração do homem são águas profundas, mas quem tem
discernimento os traz à tona. (Pv 20:5)
Só um parêntese, antes de continuarmos nessa direção: cuidado
para não confundir demonstração de interesse com fofoca — a primeira
coisa é instrutiva e construtiva; a segunda é enganadora e destrutiva.
Voltando ao ponto, o provérbio fala em profundidade e superfície.
Por mais profundos que estejam os sentimentos, um interesse genuíno
e espontâneo e um olhar de sabedoria e discernimento têm poder para
trazê-los à tona — e olha que os sentimentos mais escondidos são, geralmente, os mais pesados e assustadores.
Cristo também nos deu exemplo nesse sentido, ao estar sempre
disposto a fazer perguntas às pessoas. Ele usava isso não só para conhecê-las, mas para ensiná-las. Em vez de dizer de cara que era o Filho
de Deus, Ele perguntou aos discípulos: “E vocês, quem dizem que eu
sou?”. Em vez de curar enfermos, paralíticos e cegos imediatamente,
Ele os perguntava: “O que você quer que eu lhe faça?” ou “Vocês creem
que eu sou capaz de fazer isso?”. Antes disso, costumava perguntar
sobre a história dessas pessoas.
Jesus tornava as pessoas parte do próprio processo de cura, estimulando-as a tomar passos de fé conscientes e a expressar o conteúdo
de seus corações. Dessa forma, se você deseja trabalhar a qualidade da
empatia, sugerimos que separe um tempo para vivenciar momentos de
interação sinceros com os irmãos. E não precisa ser só dentro da igreja — na faculdade, na escola ou no local de trabalho pode muito bem
haver espaço para encontros facilitadores, nos quais você pode se dispor
a simplesmente ouvir a história de outros e, então, falar sobre Jesus.
Como Ele, aprenda os momentos de diminuir o ritmo, fazer perguntas e demonstrar interesse na vida, na história e nas necessidades
das pessoas à sua volta. Lembre-se de que nem mesmo Cristo, que era
Deus, deixou que Sua condição fosse motivo de orgulho, procurando
colocar-se como servo dos pecadores e dos perdidos. Conhecendo e empatizando com eles, trouxe multidões à salvação!
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PASSAGEM PARA GUARDAR
“Meus amados irmãos, tenham isto em mente: sejam todos prontos para ouvir,
tardios para falar e tardios para irar-se.”
(Tiago 1:19)
PAUSA PARA REFLETIR
• Será que você está tão ocupado a ponto de não poder parar para conversar, muito menos se preocupar, acerca dos assuntos particulares
de ninguém?
• Em quantas áreas de serviço da igreja você está envolvido? Em quais
delas você tem separado um tempo para cuidar dos relacionamentos?
MOMENTO MAPA
Considerando tudo que foi exposto e refletido, é hora de viver o MAPA:
• O que Deus está me dizendo?

• O que vou fazer a respeito?
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Dia 33
Aperfeiçoando a
habilidade de nos
adaptarmos a ALGUNS

m sua Carta aos Romanos, Paulo alerta os irmãos: “Não
se amoldem ao padrão deste mundo” (Rm 12:2a). Amoldar-se
significa ajustar-se ao molde, modelar-se, tomar a forma
de alguma coisa. Logo que batemos o olho nesse texto, nos lembramos
do barro, não é verdade? Quando está mole, ele é capaz de se adaptar a
qualquer formato que o ser humano quiser; porém, quando é assado e
endurece, se torna firme, preso àquela forma, seja um vaso, uma tigela
ou uma escultura. Você pode estar pensando: “Ué! Mas o tema de hoje
não é sobre aperfeiçoar nossa capacidade de adaptação? Por que Paulo
está mandando que eu não me amolde ao padrão do mundo? Então não
devo me adaptar, ser moldado?”. A verdade é que nem toda adaptação é
boa, porque nem todo molde é bom para que tomemos sua forma. Aliás,
vamos olhar para o versículo inteiro para entender melhor o contexto:
Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar
a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. (Rm 12:2 — grifo nosso)
A Palavra nos instrui a não aceitarmos e nem nos adaptarmos ao
padrão deste mundo corrompido, pois o padrão desta vida é justamente o pecado. Não devemos nos permitir moldar e influenciar por uma
mentalidade e um modo de vida contrários ao Evangelho. Em vez disso,
precisamos ser transformados por Deus, adaptar nossa mente não ao
mundo, mas ao Reino de Deus e à vontade d’Ele!
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É por isso que o profeta Jeremias fala de forma positiva sobre sermos
moldados, exatamente como o barro mencionado. Só que, em vez de
sermos colocados em uma forma criada pelo mundo, somos barro nas
mãos do Criador, o oleiro que é capaz de nos moldar de acordo com sua
perfeita vontade.
Como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. (Jr 18:6b)
Assim, chegamos ao terceiro dos quatro ingredientes essenciais do
trabalho em equipe: a adaptação. Já entendemos que somos moldados,
transformados, adaptados por Deus para enfrentar as circunstâncias
que Ele nos apresenta e para seguir a Sua vontade. Mas e se eu disser
que há momentos em que precisamos nos adaptar à realidade de nossos
irmãos também? Algumas famílias precisam mudar constantemente de
cidade, normalmente devido ao emprego de um de seus membros. Há
também aqueles que viajam para outro estado ou região para escapar
da miséria ou buscar prosperidade. Existem até aqueles que fogem de
seus países por causa de violência ou perseguição, caso dos refugiados.
Vários são os motivos para transições como essas.
Se você passou ou conhece quem passou por qualquer dessas experiências, certamente vai concordar que uma mudança desse tamanho
causa vários transtornos. Além disso, ao se estabelecer no destino, é
preciso se adaptar a uma série de novas condições culturais, políticas,
econômicas, climáticas e por aí vai. Fora a situação de arrumar tudo na
nova casa e ficar se perguntando onde deixou aquele livro ou aquela
frigideira — se é que deu para levar tudo que gostaria. E os vizinhos,
então? Imagina se forem daqueles que colocam música altíssima de madrugada ou têm cinquenta cachorros latindo? Esses são só alguns dos
exemplos óbvios de que adaptação é uma realidade na vida de qualquer
pessoa — e um negócio muito complicado.
Não é à toa, portanto, a preocupação de Paulo no mesmo capítulo de
Romanos lá do início, quando recomenda:
“Façam todo o possível para viver em paz com todos” (Rm 12:18).
Veja: TODO o possível para viver em paz com TODOS — não ficam dúvidas sobre o zelo que é necessário com os relacionamentos na
comunidade.
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O apóstolo sabia o quão traiçoeiros são os sentimentos que nosso
coração enganoso desenvolve contra nosso espírito convertido. Daí a
dificuldade em nos adaptarmos às pessoas com as quais convivemos,
mesmo àquelas que compartilham a vida em ministério conosco!
Lembra o que aprendemos sobre empatia? Quanto mais nos colocamos no lugar do outro, melhor entendemos sua realidade e, cada vez
mais, buscamos manter com ela uma relação de paz e crescimento mútuo. Tudo isso, claro, sem jamais abandonar os princípios bíblicos e o
amor à verdade. Encontramos um grande exemplo disso na Carta de
Paulo aos Filipenses:
Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância.
Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo
de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja
com fome, tendo muito, ou passando necessidade.
Tudo posso naquele que me fortalece.
Apesar disso, vocês fizeram bem em participar de minhas tribulações.
(Fp 4:11-14 — grifos nossos)
Veja só: no mesmo texto, há dois exemplos de adaptação. O primeiro,
mais evidente, é o de Paulo, que aprendeu a se adaptar a toda circunstância.
Como é precioso ler, de alguém que viveu torturas, prisões e perseguições, que é possível ser contente em qualquer situação! Isso é depender de Deus.
Porém a outra adaptação é a da Igreja de Filipos à situação de Paulo.
Eles não ignoraram que ele estava necessitado, não o deixaram enfrentar
sozinho os desafios da vida de apóstolo, pregador e missionário. Ao contrário: eles participaram de sua tribulação! Ofertaram-lhe ajuda, enviaram
doações, receberam irmãos enviados por Paulo e apoiaram seu ministério. Os filipenses tomaram parte na situação do apóstolo, honraram o
relacionamento de ambos e estenderam a mão no momento certo. Às vezes,
amado irmão ou irmã, precisamos nos esforçar um pouco mais, a fim de
que não apenas o serviço, mas também o nosso relacionamento com as
pessoas possam edificar o corpo de Cristo e glorificar o Seu nome.
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PASSAGEM PARA GUARDAR
“Façam todo o possível para viver em paz com todos.”

(Romanos 12:18)

PAUSA PARA REFLETIR
• O intolerante, perfeccionista e crítico exagerado é de difícil adaptação
a um novo ambiente ou a novas pessoas.
• Qual tem sido o seu papel na inclusão de pessoas novas em seu grupo
de serviço ou de afinidade? Qual tem sido o seu papel quando precisa
se amoldar a um novo grupo de serviço ou de afinidade?
MOMENTO MAPA
Considerando tudo que foi exposto e refletido, é hora de viver o MAPA:
• O que Deus está me dizendo?

• O que vou fazer a respeito?
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Dia 34
Aprendendo com UM
a nos adaptarmos
aos OUTROS

á estamos cansados de saber que cada UM de nós é uma verdadeira “colcha de retalhos” física, emocional, intelectual e por
aí vai. Somos o produto da criação dos nossos pais, dos nossos
traumas e alegrias, da genética, da cultura, da religião, da personalidade, do que estudamos, dos livros que lemos, do que ouvimos e muito
mais. Se já é difícil lidar com nós mesmos, com nossos próprios pensamentos e ações contraditórias, imagine pensando no coletivo! Voltando
a falar de adaptação, é preciso ter clara consciência da diversidade do
povo de Deus. Não somos apenas diferentes uns dos outros — somos
diferentes demais! Era essa consciência que Paulo parecia ter ao escrever à Igreja de Éfeso, tentando fazer seus membros entenderem que as
diferenças de UM para o OUTRO, quando reunidas por Deus em UM
mesmo lugar para UM mesmo propósito, tinham o objetivo de revelar
ao mundo a unidade que só o Espírito Santo é capaz de sustentar.
Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a
cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas
as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada
parte realiza a sua função. (Ef 4:15-16)
O texto ressalta como o trabalho dos membros da igreja em um
mesmo serviço, para um mesmo objetivo, depende da construção de um
relacionamento de união, auxílio e edificação mútua. Nessa incessante
busca, temos que nos adaptar ao jeito diferente das pessoas e às imperfeições das pessoas.
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Passa por isso essa compreensão de que viver relacionamento não é
nada fácil, ainda mais porque até a graça e os dons de Deus se manifestam de formas muito variadas. Como enfatiza Pedro:
Cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando
fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. (1Pe 4:10 —
grifo nosso)
Perceba o foco do versículo: administrar com fidelidade a graça de
Deus, que se manifesta de múltiplas formas, com a finalidade de que
cada UM sirva com seu melhor, de acordo com os dons e capacidades
que o Senhor concedeu! Uma igreja que age dessa forma tem capacidade para impactar MUITOS e transbordar misericórdia e amor para
TODOS que encontrar. Para alcançar o tamanho ideal, só desenvolvendo,
dia após dia, as virtudes espirituais que a Palavra destaca em uma igreja
relacional e relevante. Como outro conselho de Paulo aos efésios:
Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando
uns aos outros com amor. (Ef 4:2)
Sabemos que a palavra “suportar” tem vários sentidos, inclusive de
dar suporte, dar auxílio, caminhar junto com alguém. Mas, às vezes, o
sentimento vai ser de ter que suportar o insuportável mesmo, como
aquele irmão que achamos mais sem noção! Não sei da sua parte, mas,
para mim, aprender a lidar bem com as imperfeições das pessoas tem
quase o peso de um ministério em si. Porém, quanto melhor conseguirmos administrar as diferenças e as imperfeições dos que nos cercam,
melhor vamos viver e fazer o serviço que nos foi confiado por Deus.
Aliás, isto é discipulado!
Outro detalhe essencial é lembrar que cada pessoa, assim como cada
dom espiritual, tem sua importância no corpo de Cristo. Assim, estamos todos em um mesmo patamar sob o olhar do Pai. Não olhe o serviço do outro como se fosse inferior ou superior ao seu, mas conviva com
todos, considerando cada contribuição e cada iniciativa como parte do
grande plano de Deus para a Sua igreja. Respeite as diferenças, acolha e
auxilie os demais servos, viva edificação mútua e caminhe com pessoas
imperfeitas — mas faça isso estando consciente das suas próprias imperfeições. Sirva como se fosse para o próprio Cristo, em pessoa, sabendo que é sim para o próprio Cristo, que habita em cada UM dos irmãos!
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PASSAGEM PARA GUARDAR
“Cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas.”
(1 Pedro 4:10)
PAUSA PARA REFLETIR
• “Preciso que SEU ministério dê TODO apoio ao MEU, a fim de que
EU possa servir bem do MEU jeito.” Já ouviu (ou falou) algo assim?
• De que modo você tem lidado com o jeito peculiar e as imperfeições
de seus irmãos e irmãs?
a) Muito mal.
b) Mais ou menos.
c) Até que bem.
d) Muito bem.
e) Preciso consultá-los.
MOMENTO MAPA
Considerando tudo que foi exposto e refletido, é hora de viver o MAPA:
• O que Deus está me dizendo?

• O que vou fazer a respeito?
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Dia 35
Construindo UM só
coração, UMA só mente
e UM só propósito

hegamos ao final de nossa semana dedicada ao serviço. Esperamos que você esteja meditando neste último devocional já
com a decisão firmada, em seu coração, de servir no corpo de
Cristo e ao corpo de Cristo de forma ainda mais excelente. Saiba que,
mesmo que não esteja engajado em uma área de serviço, sua presença
é muito importante para o seu crescimento espiritual e o dos outros.
Tenha certeza, porém, de que não existe como amar o próximo e passar
muito tempo sem sentir a necessidade de servi-lo! Isso não significa que
você tem que fazer tudo que lhe pedem, mas certamente Deus moverá
seu coração para o tempo, o lugar e a atividade que Ele preparou para
que você abençoe as pessoas. Por isso mesmo, independentemente das
atuais circunstâncias, não perca tempo e dispare logo o gatilho do amor
na direção dos que o cercam! O amor sempre nos impele adiante na
nossa caminhada com Deus e com os homens, nos levando a atos de
serviço, compaixão e sacrifício que nunca imaginamos.
Nisto conhecemos o que é o amor: Jesus Cristo deu a sua vida por nós, e
devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. (1Jo 3:16)
Você é UM comigo, assim como eu sou UM com cada irmão e irmã
que convive como igreja e que está JUNTO comigo na missão de fazer
o evangelho conhecido. Somos um time, uma equipe, um corpo — dividindo ações, exercitando habilidades, assumindo tarefas, exercendo
dons e crescendo em amor. Não se engane: no dia a dia, sobram arranhões e cotoveladas quando tentamos achar nosso espaço e nos adaptar
aos nossos irmãos. Mas somos regidos pela dinâmica da unidade —
um só coração, uma só mente e um só propósito, como escreveu Paulo em
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Filipenses 2:2 —, que é (ou deve ser) forte a ponto de conseguirmos
superar nossas diferenças, acolher as imperfeições e focar no alvo que
queremos alcançar. Nossa missão!
Aliás, se você é membro da IBC Fortaleza, consegue se lembrar da
missão que sempre compartilhamos? No passado, falávamos muito a
seguinte frase: “Tornar pessoas descrentes em verdadeiros e frutíferos
discípulos de Jesus Cristo”. Há um tempo, porém, adotamos um slogan mais minimalista: Amar, Relacionar, Proclamar. Por trás disso
está a missão básica dessa igreja: amar a Deus, amar uns aos outros e proclamar Jesus! Sim, nosso fundamento e nosso propósito não mudaram. Por
meio do amor e do relacionamento, proclamamos o evangelho a TODOS que quiserem ouvir e ajudamos pessoas a se tornarem discípulos
de Jesus! Como Paulo declarou aos fariseus:
Pois assim o Senhor nos ordenou: “Eu fiz de você luz para os gentios, para
que você leve a salvação até aos confins da terra”. (At 13:47)
Por que temos uma missão como igreja? Bom, acontece que, sem
um alvo a ser alcançado, um objetivo claro e específico, nenhum grupo
consegue alcançar nada de relevante a longo prazo. Somos movidos por
alvos e objetivos, mesmo que inconscientemente. É por isso que até a
Palavra de Deus deixa bem clara a missão de todo crente: proclamar a
verdade do evangelho de Jesus! Somos chamados para ser sal da terra e
luz do mundo, já disse o próprio Cristo (Mt 5:13-14). Somos as bocas
que contarão ao mundo sobre Ele; as mãos que oferecerão auxílio aos
necessitados; os pés que andam por todo canto, sem cessar, para levar
a verdade aos perdidos.
Como são belos os pés dos que anunciam boas-novas! (Rm 10:15)
Essa é a missão de todos nós, cristãos, tão bem resumida por Pedro:
Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das
trevas para a sua maravilhosa luz. (1Pe 2:9 — grifo nosso)
Nosso “Amar, Relacionar, Proclamar” é apenas uma releitura, um resumo do que a Palavra tão bem nos ensina e nos incumbe a fazer. Então,
amado irmão ou irmã, façamos nossas as palavras do autor de Hebreus,
que escreveu:
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Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns,
mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês vêem que se
aproxima o Dia. (Hb 10:25)
Mandamentos como esse são a mola que nos impulsiona na direção
de Cristo e na de cada UM que faz parte desse corpo. É importante
lembrar: o interesse não é, e jamais pode ser, de simplesmente ter mais
pessoas envolvidas no serviço para aliviar os outros que já estão engajados. Sim, isso é importante, mas o que deve sempre nos mover
é a convicção de que apenas ao servir o crente consegue progredir na
difícil escalada rumo ao caráter de Cristo! Afinal, Ele mesmo nos deu
o exemplo, pois declarou que não veio para ser servido, mas para servir
(Mt 20:28). E, assim, deixou o alerta para nós:
Se alguém quiser ser o primeiro, será o último, e servo de todos. (Mc 9:35)
Como sempre falamos na IBC: “Sozinho não pode!”. Não se vive
nem se faz cristianismo sozinho. Somos chamados para servir JUNTOS,
em relacionamento e comunhão, com UMA só missão, UM só alvo, UM
só propósito nos unindo em todas as diferenças. Finalizamos relembrando o relato de Atos sobre as multidões convertidas com a pregação
dos discípulos: “Da multidão dos que creram, uma era a mente e um o coração”
(At 4:32). Sonhemos em viver da mesma forma, para a glória de Deus!
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PASSAGEM PARA GUARDAR
“Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de
Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua
maravilhosa luz.”
(1 Pedro 2:9)
PAUSA PARA REFLETIR
• Você tem um parceiro de prestação de contas ou um “padrinho” (ou
“madrinha”) na fé? Se nem sabe o que é isso, procure seu líder ou
irmãos do “Celebrando Restauração” e procure conhecer mais sobre
esses conceitos tão valiosos!
• Questione-se ainda: você tem vivido de acordo com a missão que lhe
foi confiada pelo Senhor? Tem realizado essa missão em parceria com
seus irmãos em Cristo?
• Se já compreendeu a importância de conviver e caminhar com outras
pessoas, ore e declare: “Decido hoje, em meu coração, que sempre
manterei pelo menos UMA pessoa sintonizada com meu serviço e
minha caminhada com Cristo”.
MOMENTO MAPA
Considerando tudo que foi exposto e refletido, é hora de viver o MAPA:
• O que Deus está me dizendo?

• O que vou fazer a respeito?
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SEMANA

6

Vivendo generosamente
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Dia 36
Doando-nos consciente,
entusiástica, voluntária e
alegremente a MUITOS

alvez você já tenha ouvido falar do termo koinonia em algum
momento. De origem grega, a palavra costuma ser traduzida
como comunhão, que tem tudo a ver com a igreja de Jesus.
A comunhão dos santos aparece na Escritura relacionada a alguns elementos que deixam mais claro o seu significado. São eles:
1) Comunidade:
Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do
pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e
sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. (At 2:42-44 – grifos nossos)
2) Participação:
Não é verdade que o cálice da bênção que abençoamos é uma participação
no sangue de Cristo, e que o pão que partimos é uma participação no corpo
de Cristo? (1Co 10:16 – grifos nossos)
3) Generosidade:
Por meio dessa prova de serviço ministerial, outros louvarão a Deus pela
obediência que acompanha a confissão que vocês fazem do evangelho de
Cristo e pela generosidade de vocês em compartilhar seus bens com eles e
com todos os outros. (2Co 9:13 – grifo nosso)
Falamos bastante durante nossos devocionais sobre a vida em comunidade, a união dos crentes como membros de um só corpo. Também
falamos sobre o sacrifício de Cristo, que nos oferece salvação e nos per-
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mite participar do Seu sofrimento ao nos sacrificarmos por amor ao
próximo. Durante esta semana, queremos focar na generosidade. É essa
generosidade que Paulo recomenda, em mais de uma carta, a mais de
um povo. Aos romanos, afirmou:
Pois a Macedônia e a Acaia tiveram a alegria de contribuir para os pobres
dentre os santos de Jerusalém. (Rm 15:26)
Aos coríntios, disse:
Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por
obrigação, pois Deus ama a quem dá com alegria. (2Co 9:7)
Quando falamos em dar, porém, isso não significa apenas bens materiais ou dinheiro. Sim, é importante contribuir para a obra de Cristo.
Entretanto, se para alguns pode ser difícil dispor suas finanças a Deus,
para outros é muito conveniente oferecer dinheiro para a igreja ou para
um pobre desconhecido e se sentir bem porque “já fez sua parte”. Mas a
doação bíblica não é apenas de coisas, mas, acima de tudo, de nós mesmos! Será que haveria tema mais apropriado para fechar uma maratona
espiritual na qual refletimos sobre o papel do ser humano, matéria-prima da igreja de Jesus? Só muita generosidade — aliás, extrema generosidade — para justificar o desprendimento de Cristo em abandonar sua
condição divina e se tornar humano, destinado à morte na cruz. Esse
exemplo é maior do que a entrega de qualquer riqueza.
Olhando para a recomendação de Paulo aos coríntios, percebemos
que ela também traz elementos importantes que, juntos, compõem o
sentido da generosidade. Segundo o pastor Rick Warren, extrai-se de
2 Coríntios 9:7 que você deve dar conscientemente, entusiasticamente, voluntariamente e alegremente. Nisso, entregamos não só o que temos, mas
o que somos. Quando nos doamos plenamente aos outros, automaticamente os bens materiais começam a perder relevância, e as bênçãos
que Deus nos dá se tornam oportunidades de abençoar. É por isso que
a Palavra é tão clara quanto ao que realmente importa:
Busquem, pois, em primeiro lugar o Reino de Deus e a sua justiça, e todas
essas coisas lhes serão acrescentadas. (Mt 6:33)
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Lembrando que “todas essas coisas” de que Jesus fala não significam carro do ano, mansão com piscina, roupas de marca e coisas assim.
Trata-se do essencial à dignidade humana: o que comer, o que beber e o
que vestir — o que vier a mais é lucro.
Em nossa sociedade consumista, enquanto a maioria de nós se deixa encantar pelo desejo de possuir e de ostentar, o Dono do Universo
valoriza o essencial. Aliás, desde o Éden era assim. Em vez de pedras
preciosas e finas iguarias, estavam à disposição árvores frutíferas, animais silvestres e águas cristalinas. Outro detalhe importante é o quanto
Deus espera que demos.
Porque, se há prontidão, a contribuição é aceitável de acordo com aquilo
que alguém tem, e não de acordo com o que não tem. (2Co 8:12)
Não fique nervoso em momentos de oferta no culto, pedidos de ajuda de pessoas ou mobilizações na igreja para alcançar um alvo em especial. Saiba que a preocupação de Deus é com seu coração, não com seu
bolso; não com o quanto você tem, mas com a sua generosidade. E já
tivemos em nossa comunidade o privilégio de conferir as maravilhas que
Deus opera por meio de um povo com coração genuinamente generoso!
Quando nós não temos, mas nos dispomos de coração a dar, o Senhor
providencia uma maneira criativa de viabilizar a nossa decisão. Consciente,
entusiástica, voluntária e alegremente, como só Ele sabe ser. Se doe!
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PASSAGEM PARA GUARDAR
“Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por
obrigação, pois Deus ama a quem dá com alegria.”
(2 Coríntios 9:7)
PAUSA PARA REFLETIR
• O Filho se doou para que pudéssemos nos reconciliar com o Pai.
Ele deu tudo para que possamos nos doar em amor como Ele.
• O quanto você ganha, daquilo que dinheiro nenhum compra, ao dar
mais do que recebe?
MOMENTO MAPA
Considerando tudo que foi exposto e refletido, é hora de viver o MAPA:
• O que Deus está me dizendo?

• O que vou fazer a respeito?
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Dia 37
Criando comunidade
como se MUITOS
fossem UM só

generosidade cria comunidade; derrota o materialismo; fortalece a
fé; investe na eternidade; retribui com bênçãos; produz felicidade; e
nos assemelha a Cristo. (Rick Warren)
Novamente, citando o pastor da Igreja de Saddleback, EUA, seguimos
discutindo sobre generosidade, em busca da resposta à pergunta: “Por
que Deus quer que sejamos generosos?”. Um dos motivos para praticar
generosidade é que ela cria comunidade. Como vimos, tanto generosidade como comunidade são elementos da comunhão. Assim, um influencia e fortalece o outro. Desde o princípio, a igreja de Jesus ganhou
do Espírito Santo a consciência de que TUDO que alguém possui foi dado
por Deus, e, consequentemente, pertence primeiro a Ele. Somos apenas
mordomos de sua criação e dos bens que Ele nos concedeu. A consequência desse entendimento era a harmonia da igreja primitiva:
Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse,
mas compartilhavam tudo o que tinham. (At 4:32b)
Os capítulos iniciais do livro de Atos deixam bem claro o mover de
Deus em corações piedosos, que discernem espiritualmente as verdadeiras riquezas de Cristo. E o fato daqueles cristãos compartilharem UM
único pensamento lhes inspirava o sentimento de comunidade, família,
interdependência e sinergia. Agora, se você frequenta a IBC Fortaleza,
pense no nosso espaço. Como o descreveria? Talvez possa dizer algo desse tipo: “Um grande terreno com árvores, construções e uma tenda enorme no meio, que parece uma mistura de circo com barraca futurista”.
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Bem, é justo. E de quem é tudo isso? “Nosso, ora!”, você pode dizer.
E com razão! A propriedade da Igreja Batista Central de Fortaleza, no
Ancuri, foi paga em dia, de forma lícita e fiel, a partir dos recursos que o
Senhor proveu por meio das contribuições da nossa comunidade. Nossa
igreja é essa grande casa que acolhe crianças e adolescentes em espaços direcionados; abre portas para esportes, entretenimento e cultura;
recebe pessoas para caminhar e se exercitar; e permite a tantos cultuar
num espaço aberto! Isso tudo foi fruto da generosidade de cada UM de
nós que, ali pela virada do milênio, fazia parte dessa comunidade de
discípulos. Homens, mulheres, jovens, velhos, crianças: TODOS deram
dentro de suas possibilidades — ALGUNS até um pouco além, confiando na provisão do Senhor. Deram consciente, entusiástica, voluntária e
alegremente! Qualquer semelhança com os crentes do livro de Atos não
é mera coincidência. Como afirma Jesus, em uma de suas declarações
mais conhecidas:
Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. (Mt 6:21)
Jesus chama a atenção da multidão, no famoso Sermão da Montanha, sobre o perigo de nos preocuparmos mais com os bens perecíveis
do que com os tesouros de valor eterno. Qual teria sido o impacto dos
bens e valores que usamos para quitar o terreno da igreja se, em vez disso, os tivéssemos mantido em nossas mãos? Você faz ideia de quantas
pessoas já foram alcançadas para Cristo depois que começamos a nos
reunir na Tenda?
Ou melhor: antes mesmo de ela ser construída, quando fazíamos
churrascos após os batismos num tanque improvisado sob as árvores
do terreno, o evangelho já abria verdadeiras brechas nas cadeias do inferno, resgatando almas para o Reino de Deus.
Resultado da ação do Espírito Santo? Com certeza. Mas Deus usou
esse lugar, esse ambiente e esse ajuntamento de pessoas para receber
e influenciar aqueles que talvez recusassem convite a um culto num
templo tradicional. Nada contra os templos, pois Deus se manifesta
igualmente neles. Mas temos aprendido, ao longo da nossa história, que
o Senhor se apresenta em múltiplos ambientes de múltiplas formas, alcançando diferentes pessoas no processo. Assim, nossos largos portões
e nossa tenda aberta promovem um lugar acolhedor para que MUITOS
se sintam à vontade.
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Se tiver a oportunidade de vir a um culto na IBC Fortaleza (ou se já a
frequenta), dê uma olhadinha em volta no próximo domingo. Perceba a
alegria do “bom dia” dos servos em cada entrada, recepcionando, igualmente, os conhecidos e desconhecidos. Sente-se no meio da congregação e observe o Sol, que derrama sobre ela seus últimos raios (ou alguns
dos primeiros, se vier pela manhã) ao mesmo tempo em que uma suave
brisa balança os cabelos dos irmãos. Ouça a voz dos que cantam em
coro à sua volta ao começar o louvor.
Sinta a liberdade e o aconchego oferecidos por essa grande tenda,
na qual não há paredes ou portas que limitem nossos movimentos —
muito menos a entrada de todo aquele que desejar ouvir sobre Jesus.
É nesse local único, construído pela contribuição de pessoas únicas,
que vidas são ministradas e transformadas. Isso tudo por causa da
generosidade do povo de Deus, que entendeu que:
[...]Há maior felicidade em dar do que em receber. (At 20:35)
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PASSAGEM PARA GUARDAR
“Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração.”

(Mateus 6:21)

PAUSA PARA REFLETIR
• Tanto as estruturas disponíveis para nosso conforto como as bênçãos espirituais deixadas pelo legado dos apóstolos, dos profetas e
do próprio Cristo são fruto de corações generosos, dispostos a doar
tudo que tinham, caso fosse necessário. Sem sacrifícios, a história do
cristianismo teria acabado antes mesmo da cruz.
• Você já experimentou a sensação de ser parte de algo muito grande,
mesmo tendo contribuído só um pouquinho?
MOMENTO MAPA
Considerando tudo que foi exposto e refletido, é hora de viver o MAPA:
• O que Deus está me dizendo?

• O que vou fazer a respeito?
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Dia 38
Derrotando o materialismo
e fortalecendo nossa fé em
UM só Senhor

ntem, aprendemos que a generosidade cria comunidade; hoje,
descobriremos como ela também derrota o materialismo e
fortalece nossa fé. Primeiramente, precisamos entender o que
é materialismo. Essa é uma filosofia ou teoria que considera real apenas
a matéria física, natural, ou seja, julga ser impossível conhecer ou afirmar o
sobrenatural. Também é chamado de materialismo o apego aos bens, a busca do prático em vez do cultural, do espiritual, do imaterial. O materialista
capitalista dedica sua vida a acumular riquezas para si, pois só se importa
com bens e dinheiro, ignorando as coisas espirituais. Já o materialista marxista se empenha a combater, a todo custo, as desigualdades terrenas, por
acreditar na igualdade completa entre todos, sem considerar que esse ideal
não pode ser alcançado em um um mundo corrompido — e isso acaba, em
muitos casos, produzindo novas desigualdades e prejudicando a liberdade
de outros. Independentemente da vertente ou da definição, o materialismo
nos tira do centro da vontade de Deus. Ele nos afasta do foco espiritual e
eterno, e coloca em foco apenas o físico, o momentâneo, as coisas deste
mundo. Na época de Jesus, os bens dos judeus estavam à disposição do
Império Romano, que ocupava a Judeia pela força. Por isso, muitos judeus
esperavam do Messias não apenas salvação espiritual, mas uma revolução
que os tirasse do domínio romano e estabelecesse um reinado neste mundo. Eles não queriam interferências em sua cultura, religião e economia, e,
definitivamente, não queriam pagar impostos a Roma! Mas, quando Jesus
foi questionado sobre os impostos, respondeu:
Deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. (Mt 22:21)
Com isso, Ele mostrou que existe uma diferença entre as questões
terrenas e as espirituais. Jesus não legitimou o governo de César, mas
mostrou que mais importantes do que as questões políticas e territoriais
dos judeus — e mais importantes do que o dinheiro, os bens e os impostos
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— são as coisas de Deus. Em todo seu testemunho de vida, Cristo ressalta
que arrependimento de pecados, graça e salvação são o foco do evangelho,
não dinheiro, poder ou bens. É por isso que Ele afirmou:
Ninguém pode servir a dois senhores; pois odiará um e amará o outro, ou
se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao
dinheiro. (Mt 6:24)
Por dinheiro, leia-se também bens materiais. Ao ensinar dessa maneira, Jesus não se preocupava somente com a avareza ou com a ganância, mas
com a idolatria de fazer do dinheiro um senhor. É por isso que, ao mesmo
tempo que derrota o materialismo, a generosidade fortalece nossa fé.
Ela combate o materialismo, porque nos incentiva a desapegar dos bens
materiais, colocando o espiritual à frente do material. Assim, transforma o
dinheiro — de ídolo a bênção para os outros. Ela fortalece a nossa fé na medida em que nos move a sermos mais parecidos com Cristo: amáveis, caridosos, bondosos e focados no Pai. Aliás, para entender isso, podemos olhar
um exemplo da situação oposta. A história de Ananias e Safira, em Atos
5, mostra como a falta de generosidade enfraquece e debilita a fé. O casal
havia prometido ofertar o valor da venda de uma propriedade. No entanto,
a ganância do casal fez com que escondessem o real valor e o tomassem
para si. Mesmo não tendo obrigação de dar tudo, fingiram generosidade,
mentindo enquanto guardavam parte do dinheiro. Confrontado, Ananias
caiu morto aos pés dos apóstolos. Pouco depois, o mesmo aconteceu com
Safira. Diferentemente desse exemplo trágico, temos a capacidade dada por
Deus de contribuir em amor para aquilo que dá glória ao Seu nome. Deus
quer nos usar para semear Sua verdade pela cidade. Ele nos dá as ferramentas para a semeadura. Se falta muito campo para plantar e cultivar em
nossa cidade, essa responsabilidade está em cada UM de nós.
E Deus é poderoso para fazer que lhes seja acrescentada toda a graça, para
que, em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário,
vocês transbordem em toda boa obra. (2Co 9:8)
Deus nos dá um espírito generoso para que possamos transbordar do
que temos e somos, e realizar as boas obras que Ele preparou. Ele nos dá
tudo que é necessário para a semeadura! Sendo generosos, não apenas alcançamos o mundo que nos cerca, mas somos fortalecidos em nossa fé, dia a dia.
Amado irmão ou irmã, permita que o restante dessa semana seja um período
de experimentar na prática o dom da generosidade. Que essa seja a semente
que gerará frutos eternos — e que seja apenas o início de uma caminhada
de crescimento, em que Deus lhe permitirá transbordar em toda boa obra!
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PASSAGEM PARA GUARDAR
“Ninguém pode servir a dois senhores; pois odiará um e amará o outro, ou se
dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro.”
(Mateus 6:24)
PAUSA PARA REFLETIR
• Temos, dentro de nós, uma semente capaz de germinar vida eterna!
• Você tem noção do que Deus quer realizar e das pessoas que deseja
alcançar por meio de sua semeadura nessa cidade?
MOMENTO MAPA
Considerando tudo que foi exposto e refletido, é hora de viver o MAPA:
• O que Deus está me dizendo?

• O que vou fazer a respeito?
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Dia 39
Investindo na
eternidade, como UM
investiu em TODOS

om certeza, a partir da leitura de ontem, você deve ter percebido como a vida generosa é um investimento para a
eternidade — em mais de um sentido. Essa é, ainda, outra
das respostas para a pergunta: “Por que Deus quer que sejamos generosos?”. Quando ilustramos a generosidade como uma semeadura, fica
evidente o objetivo final dessa atitude: a salvação do perdido!
Por isso, eu lhes digo: usem a riqueza deste mundo ímpio para ganhar
amigos, de forma que, quando ela acabar, estes os recebam nas moradas
eternas. (Lc 16:9)
Durante um bom tempo, a IBC Fortaleza organizava programações chamadas de encontros facilitadores. Promovíamos reuniões em
ambientes abertos, como o Parque do Cocó, ou em auditórios fora do
ambiente da igreja, como os de colégios e associações. Eram lugares
que poderiam receber pessoas que provavelmente não aceitariam um
convite para assistir a um culto. A própria palavra “culto” representa
um obstáculo para que alguns se permitam participar de um evento e
se abrir para Cristo. Por isso, realizávamos esses encontros em outros
locais, além de motivar que os membros da igreja fizessem o mesmo em
suas casas, escolas e trabalhos, conforme fosse possível.
Em pequenos anfiteatros pela cidade e salas das casas dos mais diferentes anfitriões, Deus realizou obras inacreditáveis. Os frutos daquela
semeadura provavelmente são colhidos até hoje. Pessoas continuam
sendo alcançadas pelas pessoas alcançadas naquela época.
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A Palavra nos lembra que a obra de Deus não para:
Estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. (Fl 1:6)
Nada nem ninguém pode impedir o propósito de Deus. Agora, podemos escolher atrapalhar pra caramba ou fazer parte da construção
desse propósito. Deus nos chamou com a missão de sermos os trabalhadores de sua lavoura. Acontece que, em consequência de nossa
natureza pecaminosa, em determinadas circunstâncias, nos tornamos o
que a Bíblia chama de “pedra de tropeço”.
Contudo, tenham cuidado para que o exercício da liberdade de vocês não se
torne uma pedra de tropeço para os fracos. (1Co 8:9)
Paulo fala em exercício da liberdade. Aqui, lembramos que nossas
ações (e omissões) têm consequências. Um exemplo é a própria produção deste devocional. Ele envolve autoria, edição, revisão, aprovação
pastoral, design, publicação… fora o trabalho minucioso das tantas pessoas que trabalharam na versão original deste livro, lançada em 2009.
Ainda por cima, na construção destes textos, é preciso pesquisar, contar
histórias, fazer referências culturais e, principalmente, fundamentar
tudo na Palavra de Deus.
São vários dons e talentos postos em prática, várias vontades e atitudes convergindo para uma missão: ensinar sobre Jesus e gerar frutos
para a eternidade. Porém, quando temos um propósito como esse, precisamos ficar ainda mais atentos às armadilhas sutis do Inimigo. Afinal,
o Diabo usou até a Escritura para tentar Jesus no deserto! Para a batalha
espiritual, devemos fortalecer nossas armas espirituais. Mas isso não
significa ficar orando 24 horas por dia no monte, longe de todos. Precisamos viver a prática da Palavra, imitar Jesus no dia a dia, pois essa
é a forma que Deus escolheu para que o seu povo faça a diferença no
mundo. As ações de hoje têm consequências eternas.
Dessa forma, a generosidade é um investimento na eternidade por
dois aspectos. Primeiro, porque um espírito generoso, originado da empatia e do amor ao próximo, causa impacto na vida do outro, traz alívio
e esperança, e torna possíveis algumas iniciativas que nunca sairiam do
papel se não fosse a contribuição dos generosos. Essas situações são os
meios para proclamar Cristo, para a conversão dos descrentes. Assim,
um ato de generosidade pode viabilizar o encontro de alguém com Jesus!
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Segundo, porque traz a nós o peso eterno de nossas atitudes. Viver
generosamente é mandamento, é privilégio, é dar de graça o que recebemos de graça. Agir assim é ser abençoado ainda mais do que abençoamos. Não necessariamente somos retribuídos com bens materiais, mas
encontramos algo muito mais relevante: um relacionamento mais profundo com Deus e a certeza de contribuir para a salvação e a edificação
de MUITOS! Então, amado irmão ou irmã, não pense que as palavras que
tem lido, os desafios que tem recebido e os dons que tem descoberto não
possuem um peso para a eternidade. Cada passo que damos na direção
de Cristo, por menor que possa parecer, tem uma medida bem diferente
da que conseguimos calcular com nosso entendimento humano. É como
a frase do astronauta Neil Armstrong, ao pisar no solo da Lua:
Este é um pequeno passo para o homem, mas um grande salto para a
humanidade!
Por tudo isso, tenha muito cuidado com as palavras e, principalmente,
com as ações. Porque cada uma delas tem um peso eterno diante de Deus
— seja ele positivo ou negativo. Conforme Paulo ensina a Timóteo:
Ordene-lhes que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e
prontos a repartir. Dessa forma, eles acumularão um tesouro para si mesmos, um firme fundamento para a era que há de vir, e assim alcançarão a
verdadeira vida. (1Tm 6:18-19)
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PASSAGEM PARA GUARDAR
“Por isso, eu lhes digo: usem a riqueza deste mundo ímpio para ganhar amigos,
de forma que, quando ela acabar, estes os recebam nas moradas eternas.”
(Lucas 16:9))
PAUSA PARA REFLETIR
• Nossas atitudes possuem um peso eterno, não só sobre nossas vidas,
mas também sobre as vidas das pessoas ao nosso redor. Será que você
tem agido no dia a dia com essa consciência?
• Quantos amigos de verdade você tem no mundo? Quantos amigos
de verdade você tem na igreja? Quantos amigos de verdade você
realmente tem?
MOMENTO MAPA
Considerando tudo que foi exposto e refletido, é hora de viver o MAPA:
• O que Deus está me dizendo?

• O que vou fazer a respeito?
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Dia 40
Doando um pouco,
em comparação ao que
cada UM recebeu

eguindo nossas reflexões sobre a generosidade, passamos ao
próximo ponto levantado por Rick Warren sobre as consequências dessa prática: ela retribui com bênçãos. Atente,
por favor, para dois detalhes importantes: 1) somos recompensados,
retribuídos, ou seja, recebemos após investirmos — ou semearmos —,
ao invés de sermos “reembolsados” por um gasto; 2) recebemos muito
mais do que “investimos” inicialmente (uma chuva de bênçãos pode
inundar a sua vida a partir de uma única vida abençoada por você), já
que nossas palavras ou ações assumem peso eterno. Lembra do devocional de ontem? O livro de Deuteronômio aconselha:
Dê-lhe generosamente, e sem relutância no coração; pois, por isso, o Senhor, o seu Deus, o abençoará em todo o seu trabalho e em tudo o que você
fizer. (Dt 15:10)
Ao tratar da generosidade, não falamos de você dar tudo que tem; falamos da disposição do seu coração. Como você pode constatar no verso
acima, e em toda a Palavra de Deus, Ele está preocupado, sempre, com o
nosso coração e não com o quê ou com quanto nos dispomos a dar. Pode
ser que demos o que parece muito pouco aos olhos humanos, como aconteceu na campanha para quitar o terreno da IBC Fortaleza, sobre a qual
já falamos — teve uma criança que doou um par de patins usados! Ora, a
exemplo da “viúva pobre das duas pequeninas moedas de cobre”, de Lucas 21, aquela criança só tinha, de seu mesmo, aquele velho par de patins
— que nem estava tão velho! Então, do ponto de vista de Deus, ela deu o
melhor que possuía, ou seja, tudo que Ele gostaria que ela tivesse dado!
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E é isso que faz toda diferença na eternidade, impactando pessoas
e movendo o coração de Deus a nos retribuir, independentemente do
que tenhamos dado, com bênçãos inesperadas. Essa é a hora que você
pode estar pensando: “Isso está começando a parecer teologia da prosperidade!”. Sabe aquela ideia de que Deus nos recompensa em tudo
que fazemos, nos faz prosperar financeiramente, faz nossa empresa ter
sucesso, acaba com nossos problemas familiares e por aí vai? Bem, se
você costuma frequentar a IBC Fortaleza, sabe muito bem que nosso
discurso é outro — e o mesmo de Cristo:
Neste mundo vocês terão aflições; contudo, tenham ânimo! Eu venci o mundo.
(Jo 16:33)
É impossível negar na Palavra de Deus o sofrimento e a perseguição
do povo de Deus, como ocorreu com Jó, Moisés, Jacó, Jesus, Pedro,
Tiago, João, Paulo e muitos outros. A prosperidade material é incerta
e, com certeza, não é uma promessa de Deus para esta vida! Por isso,
jamais proclamaremos algo do tipo: “Dê dinheiro, que Deus te dará em
dobro”. Na verdade, como aprendemos outro dia, a maior bênção que
o Senhor pode nos dar é um relacionamento genuíno de amor com Ele.
Aliás, quanto mais nos relacionamos com o Pai, quanto mais tentamos
ser parecidos com o Filho e quanto mais deixamos o Espírito Santo nos
guiar, menos nos preocupamos com o que vamos acumular ou com o
que vamos receber em troca das nossas ações. Pelo contrário: pensamos
em como honrar e glorificar a Deus! O resto é consequência. É por isso
que, se doamos com o objetivo de sermos vistos, exaltados, admirados,
já perdemos a verdadeira recompensa. Cristo falou:
Mas quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está
fazendo a direita, de forma que você preste a sua ajuda em segredo. E seu
Pai, que vê o que é feito em segredo, o recompensará. (Mt 6:3-4)
Dessa forma, ironicamente, quanto mais buscamos um prêmio, menos recebemos da mais valiosa retribuição: as bênçãos de Deus e a conexão com Ele. Como sempre, quanto mais conhecemos a Sua Palavra,
mais descobrimos e compreendemos a verdade plena de Deus. Jesus
nos chama a dar de graça o que recebemos de graça:
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Curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça; deem também de graça.
Não levem nem ouro, nem prata, nem cobre em seus cintos; não levem nenhum saco de viagem, nem túnica extra, nem sandálias, nem bordão; pois
o trabalhador é digno do seu sustento. (Mt 10:8-10)
Isso mesmo: Jesus enviou seus apóstolos sem ouro, prata ou cobre,
sem roupa extras, sem nada de status, poder ou riqueza terrena.
Esse é o Cristo que se sacrificou tão humildemente por nós, que nos
convoca a dar de graça o que de graça recebemos: a Palavra da Salvação!
Não há generosidade maior do que compartilhar a verdade redentora
do Evangelho! O que Deus requer de nós, repetimos, é a disposição do
coração. Ponha tudo que você tem à disposição de Deus, em honra, em
gratidão, em reconhecimento. Essa é a primícia de seu coração, com que
Ele se alegra!
Assim como fez Davi: quando lhe ofereceram gratuitamente o terreno de que precisava para construir um altar ao Senhor (1Cr 21:24-25),
o rei fez questão de recusar, explicando que não faria ao Senhor um
sacrifício que não lhe custasse nada. Ele pagou um preço justo, realizou os sacrifícios, e Deus conteve sua ira contra Jerusalém, que estava
sofrendo morte e destruição. Ou seja, a disposição do coração de UM
anulou a indisposição do coração de MUITOS diante do Senhor, gerando uma chuva de bênçãos sobre a nação! Mas como isso aconteceu?
Porque Davi se dispôs a pagar o preço, a sacrificar parte do que tinha
para oferecer a Deus, em vez de se aproveitar da oferta de Araúna.
Assim como fez Jesus. Você acha que o ladrão crucificado ao lado de
Cristo ainda tinha chance de realizar alguma coisa na vida? Ele estava à
beira da morte, como Jesus. Ainda assim, seu coração arrependido encontrou perdão de pecados e salvação momentos antes de perecer. Ele
foi recompensado com bênçãos sem tamanho: redenção e vida eterna ao
lado do Filho de Deus! Do mesmo modo, ocorre com cada UM de nós.
Não temos como retribuir tamanho presente eterno. Portanto sejamos
generosos, dando de graça o que de graça recebemos, produzindo bênçãos muito além da imaginação!
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PASSAGEM PARA GUARDAR
“Curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os
demônios. Vocês receberam de graça; deem também de graça.”
(Mateus 10:8)
PAUSA PARA REFLETIR
• Você tem contribuído para a obra de Deus? Caso a resposta seja negativa, por que não experimenta começar hoje? Caso seja positiva, qual
tem sido a disposição do seu coração ao fazer isso: reconhecimento
ou generosidade?
• Busque em Deus a disposição para o seguinte compromisso: “Estou
pronto para contribuir regularmente para o avanço do Reino de Deus,
doando meu coração, meu tempo e meus bens conforme as minhas
possibilidades. Entendo que Ele valoriza um espírito generoso, de
alguém que dá de graça o que de graça recebeu”.
MOMENTO MAPA
Considerando tudo que foi exposto e refletido, é hora de viver o MAPA:
• O que Deus está me dizendo?

• O que vou fazer a respeito?
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Dia 41
Entendendo que a felicidade
de UM, ao se doar, mudou
a vida de MUITOS

ocê já pensou em como ser generoso e doador produz felicidade para si e para outros? O livro de Atos nos apresenta
o modelo de igreja que Jesus sonhou que fosse constituída
por seus discípulos, o qual podemos resumir em uma palavra: IDE!
Nesse livro, podemos encontrar, em mais de uma ocasião, referências à
disposição dos corações piedosos em considerar como sendo de TODOS
qualquer bem material que pertencesse a cada UM.
O repartir, disponibilizar, ter tudo em comum era a filosofia básica
da igreja primitiva em Jerusalém, reunida de casa em casa, logo após os
acontecimentos recentes, ao mesmo tempo terríveis e maravilhosos: a
crucificação, a morte e a ressurreição de Cristo. Conhecendo tudo isso,
não é surpresa alguma o verso a seguir:
Em tudo o que fiz, mostrei-lhes que mediante trabalho árduo devemos
ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse:
“Há maior felicidade em dar do que em receber”. (At 20:35)
Confesso: é difícil imaginar tamanha disposição de entrega como
a do Salvador, que afirmou ser mais feliz em dar do que em receber,
sabendo do sofrimento que viria em breve. Como poderia Jesus preferir
doar até o próprio corpo, o próprio sangue, em sacrifício mortal, em vez
de usufruir dos prazeres de uma vida tranquila, fazendo o que bem quisesse? E ainda dizer que há maior felicidade em dar do que em receber?!
Lembramos logo do clássico filme A Paixão de Cristo (2004), de Mel
Gibson, que, de forma tão forte, representa a tortura que padeceu Jesus.
Fica cada vez mais incompreensível esse sentimento de felicidade de
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Cristo! A não ser que, pelo menos por um momento, larguemos nossa
vida, nossas expectativas e nossas paixões, e tomemos, cada UM, nossa
própria cruz para segui-Lo, como Ele mesmo ordenou. Afinal, como é
possível a felicidade em meio a tanta dor? De forma misteriosa, é isso
que o relacionamento com Deus promove. Por que Cristo escolheu se
entregar em vez de descer da cruz, se esconder e viver Sua vida? Porque
glorificar o Pai é alimento, é vida, é felicidade em si mesmo; é maior e
mais excelente que quaisquer das coisas do mundo. Por isso mesmo,
Jesus disse:
A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a
sua obra. (Jo 4:34)
Aliás, logo depois, Ele menciona a grande alegria de fazer parte da
semeadura do Senhor:
Aquele que colhe já recebe o seu salário e colhe fruto para a vida eterna, de
forma que se alegram juntos o que semeia e o que colhe. (Jo 4:36)
Percebe a conexão com o que já aprendemos? A generosidade é um
investimento para a eternidade — colhemos frutos para a vida eterna,
bênçãos espirituais e vidas salvas. Essa mesma generosidade nos motiva
ao sacrifício enquanto nos mantém alegres, tanto quem semeia como
quem colhe os frutos, por saber que são para a honra e glória de Deus!
Nos oferecemos “em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus” (Rm 12:1) por
vontade própria, com o coração cheio de gratidão e felicidade diante do
Filho. Para isso, precisamos focar no alvo a ser atingido, não nos percalços
a serem enfrentados. Veja com que beleza e profundidade Pedro declara a
alegria incomparável de crer em Cristo e, n’Ele, encontrar salvação:
Mesmo não o tendo visto, vocês o amam; e apesar de não o verem agora,
creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa, pois vocês estão
alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. (1Pe 1:8-9 –
grifo nosso)
E Tiago, que ainda vai além? Como se não bastasse a alegria da esperança em Jesus, o apóstolo nos mostra a felicidade até mesmo em passar
por sofrimentos e provações!
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Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem
por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz
perseverança. (Tg 1:2-3)
Esse é o resultado da extrema generosidade do Evangelho! Recebemos de graça a coisa mais importante do mundo, e, agora, construímos
um espírito generoso que se sacrifica com um sorriso no rosto! Sim, nem
sempre é fácil sorrir, e tudo bem. O próprio Jesus chorou, sofreu, suou
até sangue de tanta angústia antes da morte. Mas, em tudo, deu graças ao
Pai e entregou a Ele a vontade e o futuro. Em nenhum momento deixou
o medo, a dor e até a perspectiva de morte o desviarem do alvo que produziria a maior alegria do mundo — a salvação da humanidade!
Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. (Hb 12:2 – grifo nosso)
Em alguns breves momentos, conseguimos vislumbrar a real grandeza do gesto de Cristo e olhar o perdido com a mesma perspectiva com
que alguém nos olhou, no passado, e nos estendeu uma palavra de vida
eterna. Assim como o próprio Mestre fez com relação à mulher samaritana em João 4, exclamando:
Eu sou o Messias! Eu, que estou falando com você (Jo 4:26).
Você consegue perceber a alegria e a animação de Jesus ao se revelar
à mulher? É como se Ele gritasse: “Não precisa procurar mais! Este que
você espera sou Eu; estou aqui, olhe!”. É a mesma alegria que muitos
samaritanos sentiram ao descobrir que, mesmo sendo estrangeiros, podiam encontrar salvação no Messias que os judeus achavam merecer
exclusivamente. A felicidade é contagiante, amado irmão ou irmã. Basta
uma pessoa começar a rir no meio de um grupo, e, logo, todos (ou pelo
menos a maioria) passam a fazer o mesmo. Nessas situações, às vezes,
a gente não sabe direito nem por que está rindo. Mas, como crentes em
Jesus, temos um motivo extraordinário para rir e celebrar! Agora, pare
um pouquinho e pense na alegria infinita que você já proporcionou ou
pode proporcionar a alguém ao, generosamente, se sacrificar por ele(a),
oferecer-lhe o seu melhor e, principalmente, apresentar-lhe o evangelho
e levá-lo(a) a um encontro pessoal com Cristo!
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PASSAGEM PARA GUARDAR
“Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus.”
(Hebreus 12:2)
PAUSA PARA REFLETIR
• Já testemunhou a felicidade de ver alguém conduzido aos pés de Cristo,
da mesma forma que se sentiu feliz quando foi conduzido a Ele?
• O quanto você é capaz de sacrificar para que Deus seja louvado e
alguém seja abençoado? Quanto vale a vida de alguém para você?
MOMENTO MAPA
Considerando tudo que foi exposto e refletido, é hora de viver o MAPA:
• O que Deus está me dizendo?

• O que vou fazer a respeito?
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Dia 42
Esforçando-nos em
parecer com Jesus em cada
UM de nossos gestos

oje, estamos fechando um ciclo! Este é o último dos 42 devocionais que viemos estudando, dia após dia, durante a campanha
JUNTOS. Mas toda vez que um ciclo se fecha, outro se inicia.
Tenho uma sugestão para você, amado irmão ou irmã. Se possível, leia tudo
de novo, como se fosse apenas um livro, e não um programa de devocionais
diários. Qual a diferença? É que, no devocional, focamos em extrair a lição
do dia daquele texto; mas lendo um livro, temos a oportunidade de relaxar,
buscando na leitura o prazer de pensamentos agradáveis, em nosso próprio
tempo, sem um compromisso diário de estudo.
Então, a cada passo, sublinhe os trechos que mais lhe chamaram atenção, anote as passagens bíblicas com que se identificar e faça suas próprias
reflexões e observações sobre os assuntos que discutimos. Tenho certeza
que será ainda mais proveitoso! De tudo, a mensagem mais importante que
você deve internalizar é a fonte de inspiração de todo esse movimento que
organizamos enquanto igreja, da qual estes devocionais foram apenas uma
parte: esta é uma campanha pela unidade, pela comunhão e pela proclamação do Evangelho, para que todos os crentes prossigam para o mesmo alvo,
na missão de doar-se generosamente pela causa de Cristo. Podemos considerar tudo isso como parte do mover de Deus, a fim de nos tornar, UM a UM,
mais semelhantes a Jesus. E, por consequência, alcançar ALGUNS, a partir
dos quais alcançaremos MUITOS.
Falando nisso, durante essa última semana, abordamos uma importante questão: “Por que Deus quer que sejamos generosos?”. Para
respondê-la, encontramos uma série de justificativas bíblicas: porque a
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generosidade cria comunidade, derrota o materialismo, fortalece a fé,
investe na eternidade, retribui com bênçãos e produz felicidade.
Mas a última e mais importante dessas justificativas é esta: porque
a generosidade nos torna mais parecidos com Cristo. Aliás, esse
motivo faz parte de todos os anteriores, pois somente buscando parecer
com Jesus é que construímos senso de comunidade, vencemos o apego
aos bens e ao mundo físico, crescemos na fé em Deus e no sacrifício do
Filho, geramos frutos para a eternidade, recebemos bênçãos infinitas e
encontramos a felicidade plena. Então olhemos para Cristo!
Aquele que é a Palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua
glória, glória como do Unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade.
[...] Todos recebemos da sua plenitude, graça sobre graça. (João 1:14,16)
Reflita conosco sobre o peso da declaração do apóstolo João no trecho acima. Sublinhe as palavras “todos”, “plenitude” e “graça”. Agora,
releia os versos bem devagar. Para finalizar, reescreva tudo com suas
palavras, usando apenas os trechos que mais impactaram o seu coração. Por exemplo: “Vimos a glória do Unigênito do Pai e recebemos
da sua plenitude”. O que desejamos com esse exercício é ajudar você a
extrair da Escritura os trechos de cada passagem que mais falam ao seu
coração. A frase exemplificada é apenas um modelo. Você deve ser sempre guiado pelo Espírito, de acordo com o que o Senhor quer que você
aprenda naquele momento. Voltando à vida de Cristo, já falamos repetidas vezes — e por um bom motivo — sobre a atitude mais importante
da história: Jesus, completamente Deus, abriu mão da Sua divindade,
descarregando-a em um corpo humano. Por causa disso, mesmo sendo
extremamente limitados, podemos nos tornar mais parecidos com Ele!
Olhando sob essa ótica, amado irmão ou irmã, somos capazes de nos
movermos em direção às pessoas, a fim de que, por meio de nossas
ações piedosas, elas possam enxergar Cristo.
Por meio dessa prova de serviço ministerial, outros louvarão a Deus pela
obediência que acompanha a confissão que vocês fazem do evangelho de
Cristo e pela generosidade de vocês em compartilhar seus bens com eles e
com todos os outros. (2Co 9:13)
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Paulo refere-se à generosidade que a igreja de Corinto deixava transparecer em suas ações de serviço, espelhando o caráter de Cristo a todos
que a rodeavam. É essa sensibilidade que almejamos: de doar-nos generosamente na mesma medida que Jesus fazia no seu dia a dia.
Caminhando entre as multidões, o Filho de Deus deixava pelo caminho pedacinhos do Seu coração maravilhosamente generoso, como
ocorreu com a mulher do fluxo de sangue — tendo um fluxo contínuo
considerado “impuro” por aquela sociedade, ela vivia isolada, até ouvir
falar de Jesus. Ela nem precisou que Ele a encarasse de frente; apenas
tocou a ponta da túnica de Cristo e foi curada pelo Seu poder.
Ou seja, a sensibilidade de Jesus era acentuada a ponto de transbordar de Seu coração, alcançando toda pessoa que a Ele se achegasse
com fé. Nossa oração a Deus, nas últimas linhas deste devocional, é que
o Senhor toque cada um de nós — e isso lhe inclui também, irmão ou
irmã — de forma tão poderosa que, a partir de hoje, sejamos generosos,
amáveis e sacrificiais o bastante para que todos à nossa volta possam
exclamar, admirados:
— Tamanha generosidade só pode vir da pessoa de Jesus Cristo!
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PASSAGEM PARA GUARDAR
“Aquele que é a Palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória,
glória como do Unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. [...] Todos
recebemos da sua plenitude, graça sobre graça.”
(João 1:14,16)
PAUSA PARA REFLETIR
• Reúna-se com seu Grupo de Relacionamento ou outro círculo de
irmãos em Cristo e, JUNTOS, celebrem a finalização dessas seis
semanas de devocional.
• Celebrem juntos esse compromisso: “Quero me tornar cada vez mais
parecido com Cristo, começando hoje!”.
• Respondam: o quanto vocês foram abençoados enquanto tentavam,
dia a dia, cumprir esse compromisso assumido lá no início? O que
mais os impactou durante todo esse período?
MOMENTO MAPA
Considerando tudo que foi exposto e refletido, é hora de viver o MAPA:
• O que Deus está me dizendo?

• O que vou fazer a respeito?
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Palavra Final de Encorajamento
Quero parabenizá-lo por completar essa jornada de leitura diária.
Foram seis semanas intensas e cheias de muitas descobertas. Imagino o
quanto você deve ter sido desafiado pelas verdades que leu, ouviu e viveu
durante nossa campanha JUNTOS — PARA QUE MUITOS CREIAM.
Tudo que aprendemos e experimentamos no decorrer da campanha é
maior do que ela mesma. Tem a ver com a glória e a proclamação do
nome de Deus. Portanto desafio você a perseverar na continuidade da
prática dos valores e princípios que foram apresentados e ministrados
durante esse tempo.
Mantenha a unidade, seja generoso e dedique-se à vida em comunidade através dos Grupos de Relacionamento ou do equivalente que
houver onde você congrega. Nossa comunhão continuará influenciando
a sociedade e revolucionando a cultura. O Reino de Deus progride na
medida em que somos UM. Muitos crerão por ver Jesus sendo representado por você e pelo seu grupo, onde quer que estejam. JUNTOS, seremos a manifestação visível do corpo de Cristo. A campanha terminou,
mas a vida em comunidade continua. Cada discípulo, ao mesmo tempo,
discipulando e sendo discipulado: esse é o movimento do Reino; esse é
o movimento de uma igreja de relacionamentos!
Armando Bispo
Pastor titular da Igreja Batista Central de Fortaleza.
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