PARA QUE ESTOU NA TERRA
PARTE 4

XXV – TRANSFORMADO PELA
PROVAÇÃO
“Porque a nossa leve e momentânea tribulação
produz para nós eterno peso de glória, acima de toda
comparação...”(2 Co 4.17).
“É o fogo do sofrimento que produz o ouro da
santidade (Madame Guyon).

-Deus tem um propósito por trás de
cada adversidade
• Ele usa as circunstâncias para desenvolver
nosso caráter. Jesus alertou-nos de que
teríamos aflições no mundo(Jo 16.33).
Ninguém está imune à dor ou livre de sofrer e
ninguém tem a oportunidade de atravessar a
vida sem problemas. A vida é uma série de
problemas.

• Deus poderia ter livrado José da prisão(Gn
39.20-22) e Daniel da cova dos leões(Dn 6.1623), poupado Jeremias de ser lançado no poço
de lama(Jr 38.6), impedido os três naufrágios
de Paulo(II Co 11.25) e evitado que os três
jovens hebreus fossem jogados na fornalha
em chamas(Dn 3.1-26), mas não o fez.
Permitiu que esses problemas acontecessem,
e, em decorrência deles, cada um desses
homens foi trazido para mais perto de Deus.

• Os problemas obrigam-nos a olhar para Deus
e a depender dele, em vez de confiar em nós
mesmos.
• “Sabemos que todas as coisas cooperam para
o bem daqueles que amam a Deus, daqueles
que são chamados segundo o seu propósito.
Porquanto aos que de antemão conheceu,
também os predestinou para serem
conformes a imagem de seu Filho, a fim de
que ele seja o primogênito entre muitos
irmãos”(Rm 8.28.29).

• Desde que você nasceu de novo, tudo o que
acontece com você tem significado espiritual.
• Grande parte do que acontece em nosso
mundo pode ser caracterizada como mau e
cruel, mas Deus é especialista em extrair o
bem de tudo isso.

• Na genealogia de Jesus (Mt 1.1-16) distinguem-se
quatro mulheres: Tamar, Raabe, Rute e Bate-Seba.
Tamar seduziu o sogro para engravidar. Raabe era
prostituta. Rute nem mesmo era judia e infringiu a Lei
ao casar com um judeu. Bate-Seba cometeu adultério
com Davi, o que acabou causando o assassinato do
próprio marido. Não são exatamente reputações
excelentes, mas Deus converteu o mal em bem, e Jesus
veio dessa linhagem. O propósito de Deus é maior que
nossos problemas, nosso sofrimento e até mesmo
nossos pecados.
• O propósito de Deus é que sejamos semelhantes a seu
Filho. Tudo o que Deus permite que aconteça em nossa
vida é por causa desse propósito.

• Edificando um caráter semelhante ao de Cristo.
• Somos jóias moldadas pelo martelo e o cinzel da
adversidade. Cada problema é uma oportunidade
para a edificação do caráter, e quanto mais difícil
a situação, maior o potenical de desenvolvimento
dos músculos espirituais e da fibra moral.
• Deus pretende torná-lo semelhante a Jesus, por
isso o fará passar pelas mesmas experiências que
Jesus passou: solidão, tentação, estresse, críticas,
rejeição e muitos outros problemas.
• A Bíblia diz que Jesus aprendeu a obedecer por
meio do sofrimento, pelo qual também foi
aperfeiçoado(Hb 5.8-9).

• COMO REAGIR AOS PROBLEMAS?
• Lembre-se que o plano de Deus é bom.
• Ele sabe o que é melhor para você e visa apenas o seu bem. O
Senhor disse a Jeremias: “Porque sou eu que conheço os planos
que tenho para vocês, planos de fazê-los prosperar e não de
causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro”(Jr
29.11).
• José disse aos seus irmãos: “Vocês planejaram o mal contra mim,
mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a
vida de muitos”(Gn 50.20).
• É vital que você se mantenha concentrado no plano de Deus; não
ao problema ou no sofrimento. Foi assim que Jesus suportou a dor
na cruz, e somos exortados a seguir seu exemplo.

• Exulte e agradeça.
• A Bíblia diz: “Dêem graças em todas as
circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus
para vocês em Cristo Jesus”(1 Tes 5.18).
• Deus não espera que você seja agradecido
pelo mal, pelo pecado, pelo sofrimento ou
pelas conseqüências dolorosas próprias deste
mundo. Em vez disso, quer que você
demonstre gratidão pelo fato de ele usar os
problemas que o afligem para o cumprimento
dos propósitos dele.

• “Alegrem-se sempre no Senhor”(Fp 4.4). Não
importa o que aconteça, você pode se alegrar
no amor, na atenção, na sabedoria, no poder e
na fidelidade de Deus.

• Recuse-se a desistir.
• “...sabendo que a provação da vossa fé, uma vez
confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança
deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e
íntegros, em nada deficientes”(Tg 1.3-4). A construção do
caráter é um processo lento. Sempre que tentamos evitar
ou escapar das dificuldades da vida, criamos um atalho no
processo, , atrasamos nosso crescimento e, na verdade,
acabamos experimentando um sofrimento ainda pior, algo
inútil, que acompanha a negação e a rejeição.
• Você sabe que está amadurecendo quando começa a
perceber a mão de Deus nos acontecimentos aleatórios e
confusos e nas circunstâncias da vida aparentemente sem
sentido.
• Se você estiver enfrentando alguma provação, pergunte: “O
que queres que eu aprenda?

Para meditar:
Que problema em minha vida permitiu
que eu experimentasse um
crescimento maior?

• XXVI – CRESCENDO POR MEIO DA TENTAÇÃO
•
• “Bem-aventurado o homem que suporta com
perseverança a provação; porque, depois de
ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a
qual o Senhor prometeu aos que o amam”
(Tg 1.12).
• Minhas tentações tem sido minhas mestras
em teologia (Martinho Lutero).

• TODA TENTAÇÃO É UMA OPORTUNIDADE PARA
FAZER O BEM.
• No caminho do amadurecimento espiritual, até
mesmo a tentação se torna um degrau, em vez de
uma pedra de tropeço, quando você percebe que
ela é uma oportunidade tanto para fazer a coisa
certa quanto para agir de maneira errada. A
tentação apenas apresenta uma escolha.
• Deus desenvolve o fruto do Espírito(que é uma
descrição do seu caráter) em sua vida, permitindo
que você vivencie situações nas quais será
tentado a exteriorizar uma qualidade exatamente
oposta.

• Deus recorre à situação oposta de cada fruto
para nos permitir escolher. Você não pode
afirmar que é bom se jamais foi tentado a ser
mau. Não pode dizer que é fiel, se nunca foi
tentado a ser infiel. A integridade é construída
ao se derrotar a tentação da desonestidade.; a
humildade cresce quando nos recusamos a ser
arrogantes; a perseverança desenvolve-se
sempre que resistimos à tentação de desistir.
Cada vez que você derrota uma tentação,
torna-se um pouco mais semelhante a Jesus.

• Como a tentação se manifesta?
• Na primeira etapa, satanás identifica um desejo
dentro de você. A tentação começa quando
Satanás sugere(com um pensamento) que você
ceda a um desejo maléfico ou realize um desejo
legítimo de maneira errada ou na hora errada.
• Cuidado com os atalhos: frequentemente são
tentações! Satanás sussurra: “Você merece isso!
Você deve ter isso agora! Será emocionante,
gratificante, e fará com que você se sinta
melhor”.

• Costumamos pensar que a tentação está ao
nosso redor, mas Deus diz que ela começa
dentro de nós. “Pois do interior do coração
dos homens vêm os maus pensamentos, as
imoralidades sexuais, os roubos, os
homicídios, os adultérios, as cobiças, as
maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a
calúnia, a arrogância e a insensatez. Todos os
males vêm de dentro e tornam o homem
impuro(Mc 7.21-23).

• A segunda etapa é a dúvida... Será que é mesmo
errado? Será que Deus realmente proibiu fazer isso?
• A terceira etapa é o engano... Satanás é o “pai da
mentira”(Jo 8.44). Tudo o que ele lhe disser será falso
ou nada além de meia verdade. Satanás diz: Você não
vai morrer. Você será mais sábio do que Deus. Ninguém
vai saber. Além do mais, todos estão fazendo isso. É um
pecado insignificante.
• A quarta etapa é a desobediência. Você acaba agindo
de acordo com a idéia que vinha cogitando na mente.
O que começou como uma idéia nasce como conduta.
• (Ver gênesis 3.1-7)

• Superando a tentação.
• Recuse-se a ser intimidado.
• A tentação é um indício de que Satanás odeia
você; não um sinal de fraqueza ou de vida
profana.
• Ser tentado não é pecado. Jesus sofreu
tentação, embora nunca tenha cometido
pecado(Hb 4.15).
• Lutero afirmava: Não podemos evitar que os
pássaros voem sobre nossa cabeça, mas
podemos evitar que façam ninho sobre ela”.

• Reconheça seu padrão de tentação e prepare-se.
• Pergunte a si mesmo: “Quando sou mais tentado? Em
que dia da semana? A que hora do dia?- Em que lugar
sou mais tentado? No trabalho? Em casa? Na casa do
vizinho? Num bar? No aeroporto? Num hotel fora da
cidade? – Quem está comigo nos momentos em que
sou mais tentado? Amigos? Colegas de trabalho? Uma
multidão de estranhos? Sou mais tentado quando
estou só? – Como normalmente estou me sentindo
quando sou mais tentado?
• -Pode ser quando você está cansado, solitário,
entediado, deprimido ou sob pressão. Ou talvez
quando está magoado, zangado, preocupado. Ou
ainda após um grande sucesso ou momento de enlevo
espiritual.

• Peça ajuda a Deus.
• O céu tem uma linha direta 24 horas para emergências.
Deus quer que você peça ajuda quando a tentação estiver
muito forte. Ele diz: “Clame a mim no dia da angústia; eu o
livrarei, e você me glorificará”(Sl 50.15).
• A Bíblia garante que nosso pedido de socorro será ouvido,
porque Jesus se compadece de nossa luta. Ele enfrentou as
mesmas tentações que nos afligem. Cristo “compreende as
nossas fraquezas, pois ele enfrentou as mesmas tentações
que enfrentamos, ainda que não tenha cometido
pecado”(Hb 4.15).
• As tentações mantêm-nos dependentes de Deus. Assim
como as raízes crescem mais fortes quando o vento sopra
contra a árvore, você se torna mais semelhante a Jesus
cada vez que enfrenta uma tentação.

Para meditar:
Que atributo do caráter cristão posso
desenvolver para derrotar minha
maior tentação?

• XXVII – DERROTANDO A TENTAÇÃO
• “Foge, outrossim, das paixões da mocidade.
Segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os
que, de coração puro, invocam o Senhor”(2
Tm 2.22).
• “Não vos sobreveio tentação que não fosse
humana; mas Deus é fiel, e não permitirá que
sejais tentados além das vossas forças; pelo
contrário, juntamente com a tentação, vos
proverá livramento, de sorte que a possais
suportar”(1 Co 10.13).

• SEMPRE HÁ UMA SAÍDA.
• A tentação às vezes pode parecer irresistível,
impossível de reprimir, mas isso é uma
mentira de Satanás.
• Você pode fazer sua parte, praticando quatro
fundamentos bíblicos para derrotar a
tentação:

• -Redirecione sua tentação para outra coisa.
• Só resistir a um pensamento não produz o
resultado pretendido. Isso só aumenta nossa
concentração na coisa errada e fortalece a
sedução.
• A batalha contra o pecado é ganha ou perdida na
mente. O que prende sua atenção também
aprisiona você.
• Ignorar a tentação é muito mais eficaz que
combatê-la. Se a mente estiver focada em outra
coisa, a tentação perde o domínio. Então, quando
a tentação o chamar ao telefone, não discuta com
ela, apenas desligue!

• Salomão afirma: “Tenha cuidado com o que você
pensa, pois a vida é dirigida pelos
pensamentos”(Pv 4.23).
• Escolha cuidadosamente em que pensar. Siga o
exemplo de Paulo: “Mantemos cativo todo
pensamento e, dominando-o, fazemos com que
ele obedeça a Cristo(2Co 10.5).
•
• -Revele sua luta a um amigo espiritual ou a um
grupo de apoio.
• Não será necessário contar para todo mundo,
mas você precisa pelo menos de uma pessoa com
quem possa abertamente compartilhar sua luta.

• O plano de Deus para seu crescimento e libertação
inclui outros cristãos. A comunhão honesta e
verdadeira é o antídoto para a luta solitária contra os
pecados, que não dão trégua. “...confessem os seus
pecados uns aos outros e façam oração uns pelos
outros, para que vocês sejam curados”(Tg 5.16).
• Você realmente quer ser curado daquela tentação
recorrente que o derrota continuamente? A solução de
Deus é simples: não a reprima, confesse! Não a oculte,
revele. Expor os sentimentos é o início da cura.
Esconder a dor só a intensifica. Os problemas crescem
na escuridão, tornando-se cada vez maiores, mas
retrocedem quando expostos à luz da verdade.

• O motivo pelo qual escondemos nossos
pecados é o orgulho. Queremos que os outros
pensem que temos tudo “sob controle”.
• A Bíblia diz: “Deus se opõe aos orgulhosos,
mas favorece os humildes. Portanto,
humilhem-se diante de Deus”(Tg 4.6,7).

• -Resista ao diabo.
• Após termos nos humilhado e nos submetido a Deus,
somos orientados a desafiar o diabo. “Resistam ao
diabo, e ele fugirá de vós”(Tg 4.7).
• Como resistir? “Revista-se da salvação como seu
capacete e tomem a espada do Espírito, que é a
Palavra de Deus”(Ef 6.17).
• Se você é cristão, Satanás não pode obrigá-lo a fazer
coisa alguma. Pode apenas sugerir. Com o “capacete da
salvação” nossa mente é protegida por Deus.
• Jesus simplesmente citou as Escrituras, quando
tentado. Há poder na Palavra de Deus, e Satanás a
teme. Se você não sabe nenhum versículo bíblico de
cor, sua arma está sem munição.

• -Esteja ciente de sua vulnerabilidade.
• Jeremias declara: “O coração é mais enganoso
que qualquer outra coisa e sua doença é
incurável...(Jr 17.9).

• Isso significa que somos bons em enganar a nós
mesmos. Nas circunstâncias adequadas, qualquer
um de nós é capaz de qualquer pecado. Não
devemos jamais baixar a guarda e imaginar que
somos imunes à tentação. “Aquele, pois, que
pensa estar de pé, veja que não caia”(1 Co
10.12).
•
• Para meditar:
• A quem posso pedir que seja meu parceiro
espiritual, para me ajudar em oração a derrotar
uma tentação constante?

XXVIII – MATURIDADE – LEVA
QUANTO TEMPO?
• “Para tudo há uma ocasião certa; há um
tempo certo para cada propósito debaixo do
céu”(Ec. 3.1).
• “Estou convencido de que aquele que
começou boa obra em vocês, vai completá-la
ao dia de Cristo Jesus”(Fp 1.6).

• -Não existem atalhos para se chegar à intimidade.
• Levam-se anos para chegarmos à idade adulta, e
é necessária toda uma estação para que o fruto
cresça e amadureça. O mesmo se dá com o fruto
do Espírito. O desenvolvimento do caráter cristão
não pode ser apressado. O crescimento
espiritual, assim como o físico, exige tempo.
• Enquanto nos preocupamos com a rapidez de
nosso crescimento, Deus se preocupa em ver-nos
crescer fortes. Deus vê nossa vida desde a
eternidade e para a eternidade, por isso nunca
está com pressa.

• Hoje somos obcecados por rapidez, mas Deus
se interessa mais por resistência e constância.
Crescer é um processo gradual.
• “E todos nós, que com a face descoberta
contemplamos a glória do Senhor, segundo a
sua imagem estamos sendo transformados
com glória cada vez maior, a qual vem do
Senhor, que é o Espírito”(2 Co 3.18).

• Por que demora tanto tempo?
• -Nosso aprendizado é lento: A história de Israel
demonstra quão depressa nos esquecemos das
lições que Deus nos ensina e a rapidez com que
retornamos aos velhos padrões de
comportamento. Precisamos de reiteradas
explicações. -Temos muito a desaprender: Não há
pílula, oração ou teoria que desfaça
instantaneamente os danos causados por um
longo período. É necessário um trabalho
comprometido, para todas as remoções e
substituições necessárias. A Bíblia chama isso de
“despir-se do velho homem e revestir-se do novo
homem”(Ef 4.22-25, Rm 13.12 e Cl 3.7-10,14).

Hábitos, padrões e práticas antigas precisam ser eliminados e
substituídos.

• -Temos medo de humildemente encarar a verdade
acerca de nós mesmos : Somente depois de permitir
que Deus resplandeça a luz de sua verdade sobre
nossas faltas, fracassos e traumas é que podemos
começar a trabalhar neles. É por isso que não podemos
crescer sem uma postura humilde e receptiva ao
ensino.
• -Crescer é quase sempre doloroso e assustador: Não há
crescimento sem mudanças, não existem mudanças
sem medo ou perdas e não há perda sem dor. Toda
mudança envolve algum tipo de perda.

• Muitos dizem: “É meu jeito de ser”; “eu sou desse
jeito”. A preocupação inconsciente é que, livres de um
hábito, de uma dor ou de uma inibição, não sabem em
quem irão se tornar.
• -Hábitos levam tempo para se desenvolver: Lembre-se
de que seu caráter é a soma total de seus hábitos. Você
não pode ser gentil, a menos que seja habitualmente
gentil, isto é, alguém que demonstre gentileza sem
nem mesmo pensar nisso. Você não pode afirmar que
é íntegro, a menos que tenha o hábito de ser honesto.
O marido fiel à mulher na maior parte do tempo não é
de modo algum fiel. Os hábitos definem o caráter!
• A repetição é a mãe do caráter e da habilidade.
• NÃO SE APRESSE.

• Creia que Deus está operando em sua vida, mesmo
quando você não o sente. O crescimento espiritual é
tedioso, porque avança um passo de cada vez.
• Com o tempo, um pequeno broto pode se transformar
numa sequóia gigante com mais de 100 metros de
altura.
• -Mantenha um registro das lições aprendidas. Não se
trata de um diário dos acontecimentos, mas do registro
daquilo que você aprendeu. A razão pela qual devemos
reaprender as lições é que costumamos esquecê-las. A
Bíblia diz: “É fundamental que nos apeguemos com
firmeza ao que ouvimos, para que não nos
desviemos”(Hb 2.1).

• -Seja paciente com Deus e com você mesmo.
• Uma das frustrações da vida é que o
cronograma de Deus raramente é igual ao
nosso. Estamos quase sempre apressados,
enquanto Deus não está. Lembre-se que Deus
nunca é apressado, mas é sempre pontual.
• Quando Deus quer fazer um cogumelo, ele o
faz da noite para o dia, mas, quando quer
fazer um carvalho gigante, leva cem anos.
Grandes almas são desenvolvidas por meio de
lutas, tempestades e períodos de sofrimento.

• O aparente atraso não é uma negativa de
Deus.
• Lembre-se de quanto você já passou, não de
quanto terá de passar. Você não está onde
deseja estar, mas também não está onde
costumava estar.

• Para meditar:
• Em que área de meu crescimento espiritual
preciso ser mais paciente e persistente?

VOCÊ FOI MOLDADO PARA SERVIR A
DEUS
XXIX – ACEITANDO SUA MISSÃO
• “Porque somos criação de Deus realizada em
Cristo Jesus para fazermos boas obras, as
quais Deus preparou antes para nós as
praticarmos(Ef 2.10).
• “Eu te glorifiquei na terra, completando a
obra que me deste para fazer”(Jo 17.4).

• Você foi posto no mundo para fazer uma
contribuição. Você não foi criado apenas para
consumir recursos – comer, respirar e ocupar
espaço. Deus o criou para que sua vida fizesse
diferença. Deus quer que você retribua com
algo. Esse é o quarto propósito de Deus em
sua vida, denominado “ministério” ou
“serviço”.
• (Os outros são: adoração(crer),
comunhão(pertencer) e
transformação(discipulado).

• -Você foi criado para servir a Deus. (Ef 2.10).
sempre que você serve alguém, de alguma
forma, está na verdade servindo a Deus(Mt
25.34-45) e cumprindo um de seus propósitos.
“Antes de o formar no útero de sua mãe, eu o
escolhi. Antes que você nascesse, eu o
separei para uma obra especial(Jr 1.5).

• -Você foi salvo para servir a Deus- “Foi Ele quem
nos salvou e nos chamou com uma santa
vocação, não em virtude de nossas obras, mas
por causa de sua própria determinação e graça
(Ef. 1.9). Deus o redimiu, assim você pode realizar
a “obra santa” de Deus. Você não foi salvo pelo
serviço, mas para o serviço. No Reino de Deus, há
um lugar, um propósito, um papel e uma função a
cumprir. Isso dá à sua vida enorme importância e
valor.
• “Deus pagou um alto preço por vocês. Portanto,
usem seu corpo para honrar a Deus”(1 Co 6.20).

• Na Bíblia a palavra “servo” e “ministro” são
sinônimas, assim como “serviço” e
“ministério”. Se você é cristão, então é um
ministro e, quando está servindo, está
ministrando.
• Quando somos salvos Deus nos deixa aqui
para que cumpramos os propósitos dele.
Depois que você é salvo, o Senhor tenta usá-lo
para cumprir os objetivos que ele traçou. Deus
tem para você um ministério na igreja e uma
missão no mundo.

• Você é chamado para servir a Deus – A Bíblia
diz que todo cristão é chamado para servir(Ef
4.4-14, Fp 3.14 e 1Pe 2.9).
• O chamado para a salvação inclui o chamado
para servir. Ambos são o mesmo chamado.
Independente de seu emprego ou carreira,
você é chamado para ser um cristão servindo
em tempo integral.
• Sempre que você faz uso das habilidades que
Deus lhe concedeu para ajudar os outros, você
está cumprindo o seu chamado.

• Uma razão pela qual você precisa estar vinculado a uma
igreja é o cumprimento de seu chamado para servir
outros fiéis de maneira prática. “Ora, vocês são o corpo
de Cristo, e cada um de vocês, individualmente, é
membro desse corpo”(1 Co 12.27). Seu serviço é
desesperadamente necessário no corpo de Cristo.
• Não existe serviço pequeno para Deus: todos são
importantes.
• De igual modo não existem ministérios insignificantes na
igreja. Alguns são visíveis e outros são desempenhados
nos bastidores, mas todos são importantes. Não há uma
correlação exata entre tamanho e importância. Todo
ministério é importante, pois todos dependemos uns dos
outros para atuar.

• Milhares de igrejas locais hoje estão morrendo
por causa de cristãos que não têm vontade de
servir. Eles se portam como mero espectadores, e
o Corpo sofre.
• - A ordem é servir a Deus. Jesus foi categórico: “A
atitude de vocês deve ser igual à minha, porque
eu, o Messias, não vim para ser servido, mas
para servir, e dar a minha vida por muitos”(Mt
20.28). Para os cristãos, servir não é opção,
tampouco algo a ser encaixado em nossa agenda
quando há tempo disponível. Servir é a essência
da vida cristã. Jesus veio para “servir” e para
“dar” – esses dois verbos também devem
orientar nossa vida.

• Jesus ensinou que maturidade espiritual jamais
será um fim em si mesma. Maturidade é para o
ministério. Crescemos para nos doar. Estudar sem
trabalhar leva à estagnação espiritual.
• A última coisa que muitos cristãos precisam hoje
em dia é participar de outro estudo bíblico. Eles
já sabem muito mais do que tem posto em
prática. O que necessitam é de experiências em
servir, nas quais possam exercitar seus músculos
espirituais.
• Servir é contrário à nossa inclinação espiritual.

• Muitos dizem: “Estou procurando uma igreja
que atenda às minhas necessidades e me
abençoe”, em vez de: “Estou procurando um
lugar onde eu possa servir e ser uma bênção”
• Um seguidor maduro de Jesus deixa de
perguntar: “Quem irá prover minhas
necessidades?”. E começa a perguntar: “De
quem irei suprir as necessidades” Você
alguma vez já fez essa pergunta?

• PREPARANDO-SE PARA A ETERNIDADE.
• Terminada a vida aqui, você comparecerá
diante de Deus, e ele avaliará como você
serviu os outros. A Bíblia diz: “Cada um de nós
prestará contas pessoalmente a Deus (Rm
14.12). Pense nas implicações disso: Um dia,
Deus vai comparar o tempo e a energia que
gastamos com nós mesmos em relação ao que
utilizamos para servir outros.

• Só estamos plenamente vivos quando
estamos ajudando outros. Jesus disse; “Pois
quem quiser salvar a sua vida a perderá; mas
quem perder a sua vida por minha causa e
pelo evangelho a salvará( Mc 8.35).
• Servir é o caminho para quem quiser ser
importante!
• SERVIÇO E IMPORTÂNCIA.

• Você dará a vida por algo. O que será? Uma
carreira, um esporte, um passatempo, fama,
riquezas? Nenhuma dessas coisas terá
relevância eterna. Quando servimos juntos na
família de Deus, a vida assume uma
importância eterna.
• Deus quer usá-lo para que faça diferença no
mundo dele. Ele quer atuar por seu
intermédio. O que importa não é a duração de
sua vida, mas a contribuição que você
ofereceu. Não quanto viveu, mas como viveu.

• Se você não está envolvido em algum serviço ou
ministério, que desculpa tem dado?
• Abraão era velho, Jacó era inseguro, Lia não tinha
atrativos, José foi maltratado, Moisés gaguejava,
Gideão era pobre, Sansão era codependente, Raabe
era imoral, Davi teve uma amante e todo tipo de
problemas familiares, Elias tinha tendências suicidas,
Jeremias era depressivo, Jonas era relutante, Noemi
era viúva, João Batista era no mínimo excêntrico, Pedro
era impulsivo e temperamental, Marta se preocupava
demais, a samaritana teve vários casamentos
fracassados, Zaqueu era indesejado, Tomé tinha
dúvidas, Paulo tinha saúde fraca e Timóteo era tímido.
Quantas pessoas desajustadas! Mas, Deus usou cada
uma delas em sua obra. Ele também o usará, se você
parar de apresentar desculpas.

• Para meditar:
• O que está me impedindo de aceitar o
chamado de Deus para servi-lo?

XXX – FORMADO PARA SERVIR A
DEUS
• “...ao povo que formei para mim mesmo a fim de que
proclamasse o meu louvor”(Is. 43.21).
• VOCÊ FOI FORMADO PARA SERVIR A DEUS
• Deus formou cada criatura neste planeta com uma
qualificação especial. Alguns animais correm, outros
saltam, alguns nadam, outros escavam e alguns voam.
Cada um tem um papel especial a desempenhar
conforme foi moldado por Deus. O mesmo ocorre com
os humanos. Cada um de nós foi concebido – ou
“formado” – com exclusividade para a realização de
determinadas tarefas.

• “Cada dia de minha vida foi registrado no teu
livro. Cada momento foi determinado antes
mesmo que um só dia houvesse passado”(Sl
139.16). Isso significa que nada em sua vida é
insignificante. Deus usa tudo o que acontece
visando moldá-lo para o ministério, e torná-lo
habilitado para a obra do Senhor. Deus jamais
desperdiça alguma coisa. Ele não lhe daria
habilidades, interesses, talentos, dons,
personalidade e experiência de vida, a menos
que pretendesse usá-los para a glória dele.
Identificando e compreendendo esses fatores,
você pode descobrir a vontade de Deus para sua
vida.

• -Como Deus lhe dá forma para o ministério.
• Toda vez que Deus nos dá uma missão, ele nos capacita com o que
precisamos para realizá-la.
• A essa combinação sob medida de suas capacidades é a FORMA:
• Formação espiritual
• Opções do coração
• Recursos pessoais
• Modo de ser
• Áreas de experiências
• Não podemos adquirir dons espirituais nem mesmo merecê-los,
por isso são chamados de “dons”. Não é você quem escolhe os dons
que gostaria de ter; é Deus quem os determina.

• Seus dons espirituais não foram concedidos para
seu benefício, mas para benefício de outros. A
Bíblia diz: “Um dom espiritual é dado a cada um
de nós como meio de ajudarmos toda a igreja”(
1Co 12.7). Deus planejou desta forma para que
necessitássemos uns dos outros.
• Você já parou para descobrir seus dons
espirituais? De nada vale um dom não
descoberto.
• Os dons espirituais são às vezes exageradamente
enfatizados, contribuindo para a negligência de
outros fatores que Deus utiliza a fim de nos
preparar para o serviço.

• ATENTANDO PARA AS OPÇOES DO CORAÇÃO:
• A Bíblia usa o termo “coração” para descrever
o conjunto de desejos, esperanças, interesses,
ambições, sonhos e afeições que você possui.
O coração representa a fonte de todos os
estímulos – o que você gosta de fazer e o que
mais lhe interessa. “Assim como a água
reflete o rosto, o coração reflete quem somos
nós” (Pv 27.19).

• Fisicamente, cada um de nós tem um
batimento cardíaco único. Assim como temos
impressões digitais e padrões de íris e de voz
singulares, cada coração bate de maneira
diferente. Assim também é nosso coração
emocional e/ou espiritual.
• Como saber que estou servindo a Deus de
coração?

• -Entusiasmo: Não preciso de motivação. Faço com
prazer;
• -Eficiência: Você se torna bom naquilo que gosta de
fazer.
• Descubra o que você gosta de fazer – o que Deus lhe
pós no coração – e então faça isso, para a glória do
Senhor.
• “Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo
Deus quem efetua tudo em todos”(1 Co 12.6).
• Para refletir:
• Aquilo que estou fazendo na obra de Deus, faço-o com
paixão(motivação, entusiasmo, alegria e eficiência)?

• XXXI – COMO AGEM OS
VERDADEIROS SERVOS?
“Não será assim no meio de vocês. Ao
contrário, quem quiser tornar-se importante
no meio de vocês deverá ser servo...”(Mc
10.43)
“Vocês os reconhecerão pelos seus frutos...(Mt
7.16).

• SERVIMOS A DEUS AO SERVIR OUTROS
• O mundo define grandeza em termos de poder, posses,
prestígio e posição. Se há muitas pessoas a servi-lo,
então você conseguiu chegar lá. Em nossa cultura
egoísta, com a mentalidade do “eu primeiro”, agir
como servo não é uma noção apreciada.
• Jesus, entretanto mediu a grandeza em termos de
serviço; não de posição social.
• Milhares de livros foram escritos sobre liderança, mas
poucos sobre serviços. Todos querem liderar, mas
ninguém quer servir.
• Deus costuma testar nosso coração, pedindo-nos que
sirvamos em modalidades para as quais não fomos
formados.

• É possível servir na igreja a vida inteira sem
jamais ter sido servo. E como saber que temos
coração de servo? Jesus disse: Vocês podem
dizer o que eles são pelo que eles fazem “(Mt
7.16).

• -Os verdadeiros servos estão sempre à disposição
para servir. Eles não preenchem o tempo com
atividades que possam limitar sua disponibilidade.
“Nenhum soldado da ativa se envolve com negócios
da vida civil, já que deseja agradar aquele que o
alistou”(2 Tm 2.4).
• Você está disponível para Deus a qualquer momento?
Ele pode estragar seus planos sem que você fique
ressentido?
• Ser servo significa desistir do direito de controlar a
própria agenda e permitir que Deus a interrompa
sempre que precisar.
• -Os verdadeiros servos estão atentos às necessidades.

• Os servos estão sempre interessados em saber
como ajudar os outros. “Sempre que tivermos
oportunidade, façamos o bem a todos,
especialmente aos da família da fé” (Gl 6.10).
• As necessidades de sua família na igreja
devem ter preferência, ou seja, não devem ser
colocadas no fim da lista de tarefas.
• “Não diga ao seu vizinho que espere até
amanhã, se você pode ajudá-lo hoje”(Pv
3.28).

• John Wesley foi um extraordinário servo de Deus.
Seu lema era: “Faça todo o bem que puder, por
todos os meios que puder, em todos os lugares
que puder, a toda hora que puder, enquanto você
puder”.
• -Os verdadeiros servos fazem o melhor que
podem com o que têm à mão.
• O servo não dá desculpa, não deixa para a última
hora, nem espera circunstâncias melhores. Nunca
diz: “Um dia desses”, ou “Quando for a hora
certa”. Simplesmente faz o que precisa ser feito.

• Um serviço imperfeito é sempre melhor que a
melhor das intenções.
• Você já deve ter ouvido alguém dizer: “Se isso
não pode ser feito com excelência, não o faça”.
Bem, Jesus nunca disse isso! Para aprender a
fazer temos que começar...
• -Os verdadeiros servos fazem qualquer tarefa
com igual dedicação.
• O que quer que façam, os servos devem fazê-lo
de todo o coração(Cl 3.23). O tamanho da tarefa
é irrelevante. A única questão é: Ela precisa ser
feita?

• Você jamais chegará a um estágio da vida em
que Serpa importante demais para ajudar nas
tarefas simples e humildes.
• As grandes oportunidades estão normalmente
camufladas em tarefas menores. As pequenas
coisas da vida determinam as grandes. Não
busque realizar grandes tarefas para Deus. Tão
somente faça as coisas não tão grandes assim,
e Deus o designará para algo que ele queira
que você faça.

• -Os verdadeiros servos são fiéis ao seu
ministério.
• Os servos concluem as tarefas, cumprem as
responsabilidades, mantêm as promessas e
honram os compromissos. Não deixam um
serviço feito pela metade e não desistem
quando perdem o incentivo. São confiáveis e
dignos.

• A maioria das pessoas não sabe o valor do
compromisso. Assumem as obrigações de forma casual
e então as descartam pelas razões mais fúteis, sem
nenhuma hesitação, remorso ou arrependimento.
Todas as semanas, igrejas e outras organizações são
obrigadas a improvisar, porque os voluntários não se
prepararam, não apareceram, nem mesmo ligaram
para avisar que não iriam.
• As pessoas podem contar com você?
• Servos fiéis jamais se aposentam. Eles continuam
servindo fielmente por toda a vida. Você pode se
aposentar de sua carreira, mas nunca se aposentará de
servir a Deus.

• -Os verdadeiros servos mantêm a discrição.
• Servos não se promovem nem chamam a
atenção para si. Em vez de agir para
impressionar e de se vestir para fazer sucesso,
“prestam serviços uns aos outros com
humildade”(1 Pe 5.5).
• Se forem reconhecidos por seus serviços, eles
humildemente aceitam, mas não admitem
que a notoriedade os distraia de seu trabalho.

• “Quando der esmola, não tente se fazer notado.
Se agir assim, você não receberá a recompensa
da parte de seu Pai, no céu”(Mt 6.1).
• No céu, Deus irá recompensar abertamente
alguns de seus servos desconhecidos – pessoas
das quais nunca ouvimos falar, que orientaram
crianças emocionalmente perturbadas, limparam
idosos que sofriam de incontinência, cuidaram de
pacientes com AIDS e serviram de milhares de
maneiras que desconhecemos.
• Portanto, não desanime quando o serviço não for
notado. Persista em servir a Deus.

• “Se vocês derem até mesmo um copo de
água fria ao menor dos meus seguidores,
certamente serão recompensados” (Mt
10.42).

• Para meditar:
• Qual das seis características dos verdadeiros
servos é a mais desafiadora para mim?

• XXXII – PENSANDO COMO SERVO
• “Mas, como o meu servo Calebe tem outro
espírito e me segue com integridade, eu a
farei entrar na terra que foi observar, e seus
descendentes a herdarão”(Nm 14.24).
•
• “Seja a atitude (pensamento) de vocês a
mesma de Cristo Jesus”(Fp 2.5).

• SERVIR COMEÇA NA MENTE
• Ser servo requer uma mudança de pensar, uma
mudança de atitude. Deus está sempre mais
interessado no porquê daquilo que você faz que
naquilo que você faz. Atitudes contam mais que
realizações. O servo verdadeiro serve a Deus com uma
mentalidade que consiste em cinco atitudes:
•
• 1-O servo pensa mais nos outros que em si mesmo.
• Esta é a verdadeira humildade: não pensar menos de
si, mas pensar menos em si.

• “Perder a vida” é esquecer de si mesmo para
servir outros. Quando deixamos de nos
concentrar em nossas necessidades, ficamos
conscientes das necessidades ao nosso redor.
• Jesus “esvaziou-se de si mesmo, tomando a
forma de servo”( Fp 2.7). Você não pode ser
servo se estiver cheio de si mesmo.
• Ser abnegado, assim como ser fiel, é uma
qualidade extremamente rara. Pensar como
servo é difícil, pois entra em choque com o
principal problema de nossa vida: somos egoístas
por natureza. Pensamos demais em nós mesmos.

• Podemos avaliar nosso coração de servo pela
maneira de reagirmos quando somos tratados
como servos por outras pessoas.
• Como você reage quando alguém não o leva
em consideração, lhe dá ordem o tempo todo
ou o trata de modo inferior?

• 2-O servo pensa como administrador, não como
proprietário.
• O servo está consciente de que todas as coisas
pertencem a Deus.
• O serviço e a administração caminham juntos,
pois Deus espera que sejamos dignos de
confiança nas duas coisas. José foi modelo nestes
itens.
• Para tornar-se verdadeiro servo, você terá de
resolver a questão do dinheiro em sua vida. Jesus
disse: “Nenhum servo pode servir a dois
senhores... Vocês não podem servir a Deus e ao
dinheiro”(Lc 16.13).

• Viver para o ministério e viver para o dinheiro são
objetivos que se excluem mutuamente. Qual deles
você escolhe? Se você for servo de Deus, não poderá
fazer nenhum trabalhinho “por fora”. Todo o seu
tempo pertence a Deus. Ele exige lealdade exclusiva,
não fidelidade de meio expediente.
• É o dinheiro que tem o maior potencial para substituir
Deus em nossa vida. O materialismo é responsável por
desviar as pessoas do serviço de Deus mais que
qualquer outra coisa.
• A Bíblia é extremamente clara: Deus usa o dinheiro
para saber se você é um servo fiel. Foi por isso que
Jesus falou mais sobre o dinheiro que sobre céu e
inferno.

• 3- O servo medita sobre o próprio trabalho,
não no que os outros estão fazendo.
• O servo de Deus não fica fazendo
comparações, não critica nem compete com
os outros servos ou ministérios. Está muito
ocupado realizando a tarefa que Deus lhe
designou.
• Ninguém é melhor do que ninguém. Cada
pessoa tem valor singular e inestimável(Gl
5.26).

• Não há lugar para ciúmes mesquinhos entre
servos. Quando você ocupado servindo, não
há tempo para ser crítico. Quando reclamou
para Jesus que Maria não a estava ajudando
no serviço de casa, Marta perdeu o coração de
serva. O verdadeiro servo não reclama das
injustiças, não sente pena de si mesmo nem
fica aborrecido com os que não servem –
apenas confia em Deus e continua servindo.

• Não é nossa função avaliar os outros servos do
Mestre. E também não é nossa função nos
defendermos das críticas. Deixe que o seu
Mestre tome conta disso. Siga o exemplo de
Moisés.
• Se você serve como Jesus, com certeza será
criticado. O mundo e mesmo grande parte da
igreja não compreendem o que Deus valoriza.
(Ver Mateus 26.10)

• 4-O servo edifica sua identidade em Cristo.
• Por lembrar que é amado e aceito pela graça,
o servo não precisa provar seu valor. Ele aceita
de bom grado trabalhos que pessoas
inseguras considerariam “abaixo” delas. Ao
lavar os pés dos discípulos, Jesus dá um dos
exemplos mais profundos de serviço que parte
de uma autoestima equilibrada.

• Se você pretende ser servo, deposite sua
identidade em Cristo. Somente pessoas seguras
podem servir. Pessoas inseguras estão sempre
preocupadas com aparência. Temem a exposição
de suas fraquezas e escondem-se sob camadas de
orgulho e pretensão. Quanto mais inseguro você
for, mais desejará que as pessoas o sirvam e mais
necessitará da aprovação delas.
• O servo não precisa cobrir a parede com placas e
troféus para confirmar seu valor. Ele não insiste
em ser tratado por títulos nem se envolve em
mantos de superioridade. “Pois não é aprovado
quem a si mesmo se recomenda, mas aquele a
quem o Senhor recomenda”(II Co 10.18).

• Quanto mais próximo você estiver de Jesus, menos
precisará se autopromover.
• 5-O servo considera o ministério uma oportunidade, não
uma obrigação.
• Ele gosta de ajudar pessoas, de suprir necessidades e de
exercer o ministério. Ele “serve ao Senhor com alegria”(Sl
100.2). E por quê? –Porque ama ao Senhor, reconhece sua
graça, sabe que servir é a mais alta função da vida e tem
ciência de que receberá uma recompensa.
• Se apenas 10% dos cristãos em todo o mundo levassem a
sério o papel de servo, muito se realizaria. Você está
disposto a ser uma dessas pessoas? Não importa sua idade,
Deus vai usá-lo logo que você começar a agir e pensar
como servo.

• Para meditar:

• Normalmente, preocupo-me mais em ser
servido ou em achar maneiras de servir
outros?

