PARA QUE ESTOU NA TERRA
Parte 5

• XXXIII – O PODER DE DEUS NA FRAQUEZA
• “Mas ele me disse: Minha graça é suficiente a
você, pois o meu poder se aperfeiçoa na
fraqueza”(2 Co 12.9a).
•
• “Pois, na verdade, foi crucificado em fraqueza,
mas vive pelo poder de Deus. Da mesma forma,
somos fracos nele, mas, pelo poder de Deus,
viveremos com ele para servir vocês”(2 Co 13.4).

• DEUS REALMENTE GOSTA DE USAR PESSOAS
FRACAS.
• Todos têm fraquezas – na verdade, você tem uma
coleção de defeitos e imperfeições: físicas,
emocionais, intelectuais e espirituais.
• Normalmente, negamos as fraquezas, nós as
defendemos, damos desculpas, escondemos – e
tornamos a senti-las. Isso impede que Deus as
use da forma que deseja.
• Deus tem uma perspectiva diferente da fraqueza
humana. Ele diz: “Os meus caminhos e os meus
pensamentos são mais altos que os seus”(Is
55.9).

• Deus não quer usar somente nossas virtudes,
mas também quer usar nossas fraquezas para sua
glória.
• “Mas Deus escolheu o que para o mundo é
loucura para envergonhar os sábios e escolheu o
que para o mundo é fraqueza para envergonhar
o que é forte”(1 Co 1.27).
• As fraquezas não são um acidente.
• Deus nunca ficou impressionado com a força nem
com a autossuficiência. Aliás, ele é atraído por
pessoas que são fracas e admitem isso.

• A fraqueza – ou “espinho”, como Paulo a denomina(2
Co 12.7) – não é um pecado ou vício de caráter que
você possa mudar, como os exageros na comida ou
impaciência. A fraqueza é qualquer limitação que você
herdou ou não tem meios de alterar.
• O Senhor jamais será limitado por nossas limitações.
Aliás, ele gosta de encher recipientes comuns com seu
grande poder. A Bíblia diz: “Somos como vasos de
barro em que esse tesouro é armazenado. O poder
real vem de Deus, mas não de nós”(2 Co 4.7).
• Admita suas fraquezas: Confesse suas imperfeições.
Pare de fingir que é perfeito e seja honesto a respeito
de você mesmo. Em vez de viver apresentando
desculpas e recusas, identifique sem pressa suas
fraquezas pessoais. Você pode até fazer uma lista
delas.

• Se você quer que Deus o use, deve saber quem é ele e
quem é você. Muitos cristãos, principalmente líderes,
esquecem-se da segunda verdade: somos apenas
humanos!
• Regozije-se na sua fraqueza: O regozijo é uma
expressão de fé na bondade de Deus. É como dizer:
“Deus, creio que tu me amas e sabes o que é melhor
para mim”.
• As fraquezas nos fazem depender de Deus. “Por isso,
por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos
insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas
angustias. Pois, quando sou fraco, é que sou forte”(2
Co 12.10). Sempre que se sentir fraco, Deus irá lembrálo de que você depende dele.

• As fraquezas também previnem a arrogância. Elas nos
mantém humildes. “Para impedir que eu me exaltasse
por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado
um espinho na carne, um mensageiro de Satanás,
para me atormentar”(2 Co 12.7).
• A limitação pode agir como um instrumento
controlador, que nos impede de nos apressar e passar
à frente de Deus.
• As fraquezas também incentivam a comunhão entre os
fiéis. Enquanto a força gera um espírito
independente(Não preciso de mais ninguém), as
limitações demonstram quanto precisamos uns dos
outros. As fraquezas nos tornam mais atenciosos e nos
fazem sentir compaixão pelas dos outros.

• As fraquezas de Gideão eram baixa autoestima e
profunda insegurança, mas Deus transformou-o
num “poderoso guerreiro”.
• A fraqueza de Moisés era seu temperamento; a
de Abraão seu medo( 2 vezes ele afirmou que
Sara , sua mulher, era sua irmã, apenas para se
proteger).
• Compartilhe suas fraquezas de forma sincera. O
ministério começa com a vulnerabilidade. Quanto
mais você baixa a guarda, tira a máscara e fala
sobre suas lutas, mais Deus poderá usá-lo para
servir outras pessoas.

• É claro que a vulnerabilidade é arriscada. Pode
ser assustador baixar a guarda e abrir a vida aos
outros. Quando expõe seus fracassos,
sentimentos, frustrações e temores, você se
arrisca a ser rejeitado, mas os benefícios valem os
riscos.
• Já vimos que Deus “concede graça aos humildes”,
mas muitos não compreendem a humildade. Ter
humildade não é se sujeitar ou negar a própria
força, mas ser sincero a respeito das próprias
fraquezas. Quanto mais fraco você for, mais
obterá da graça de Deus.

• Em algum ponto da vida, você terá de decidir
se quer impressionar ou influenciar as
pessoas. Você pode impressioná-las à
distância, mas tem de chegar perto para
influenciá-las. E, quando você fizer isso, elas
poderão perceber suas imperfeições.

• Glorie-se em sua fraqueza. “Nesse homem me
gloriarei, mas não em mim mesmo, a não ser em
minhas fraquezas”(2 Co 12.5). Em vez de se apresentar
como ícone da invencibilidade e autoconfiança, veja-se
como um troféu da graça de Deus.
• Deus tocou o ponto forte de Jacó (o músculo da coxa é
o mais forte do corpo humano) e transformou-o em
fraqueza. Daquele dia em diante, Jacó passou a
mancar, para que jamais voltasse a fugir. Isso o forçou a
depender de Deus, quer desejasse, quer não.
• Se você quer que Deus o abençoe e o use de forma
grandiosa, precisa estar disposto a mancar até o fim de
seus dias, pois Deus usa pessoas fracas.

Para meditar:
É possível que eu esteja limitando o poder de
Deus em minha vida ao esconder as minhas
fraquezas? Sobre o que estou precisando ser
sincero para poder ajudar as pessoas?

• XXXIV – FEITO PARA UMA MISSÃO

• “Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo”(Jo
17.18).
• “Todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor
algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida
e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de
testemunhar do evangelho da graça de Deus”(At 20.24).
• Deus está atuando no mundo e quer que você se junte a ele. Essa
atribuição é conhecida como sua missão. O Senhor quer que você
tenha tanto um ministério no corpo de Cristo quanto uma missão
no mundo. O ministério é seu serviço com os que crêem, e a missão
é seu serviço com os que não crêem. Cumprir sua missão no mundo
é o quinto propósito de Deus para sua vida.
• A palavra “missão” tem sua raiz no termo latino “enviar”. Ser cristão
consiste também em ser enviado ao mundo como representante de
Jesus Cristo, que disse: “...assim como o Pai me enviou, eu os
envio”(Jo 20.21).

• Deus quer resgatar o ser humano das mãos de Satanás
e reconciliá-lo consigo, para que possamos cumprir os
cinco propósitos para os quais ele nos criou: amá-lo,
fazer parte de sua família, tornar-nos semelhantes a
ele, servi-lo e contar aos outros a respeito dele.
• A importância de sua missão
• Cumprir sua missão aqui é parte essencial do que
representa viver para a glória de Deus.
• Sua missão é a continuação da missão terrena de Jesus:
• Cristo nos chama não apenas para vir a ele, mas
também para ir por ele.

• Você pode ser o único cristão que algumas pessoas irão
conhecer, e sua missão é contar a eles a respeito de
Jesus.
• Sua missão é um privilégio formidável. Embora seja
uma grande responsabilidade, é também uma imensa
honra ser usado por Deus.
• Sua missão envolve dois grandes privilégios: trabalhar
com Deus e representá-lo. Somos parceiros do Senhor
na construção de seu Reino. Paulo nos chama de
“colaboradores” e diz que somos “companheiros de
trabalho de Deus”(2 Co 6.1).
• Jesus assegurou nossa salvação, aceitou-nos em sua
família, deu-nos seu Espírito Santo e então nos tornou
seus representantes no mundo.

• Ensinar aos outros como obter a vida eterna é a
melhor coisa que você pode fazer por eles.
• Temos a melhor de todas as novidades do mundo, e
compartilhá-la é o maior favor que podemos prestar a
alguém.
• A Bíblia diz que “Jesus é o único que pode salvar o ser
humano”(At 4.12).
• Sua missão tem alcance eterno. Ela influenciará o
destino eterno de outras pessoas. Logo, é mais
importante que qualquer emprego, realização pessoal
ou objetivo que você possa alcançar durante toda a
vida. As conseqüências de sua missão vão durar para
sempre, mas as de seu emprego, não. Nada que você
faça pode ser mais importante que ajudar as pessoas a
estabelecerem um relacionamento eterno com Deus.

• Sua missão dá sentido à vida. A verdade é que somente
o Reino de Deus irá permanecer. Todo o restante
acabará desaparecendo.
• Há pessoas que somente você poderá alcançar, em
virtude de onde você vive e de como Deus o fez.
• O cronograma de Deus para a consumação da História
está vinculado à conclusão de nossa incumbência.
• Se você quer que Jesus volte o mais rápido possível,
concentre-se em cumprir sua missão; não em
desvendar a profecia. É fácil nos distrairmos e
desviarmos de nossa missão, porque Satanás aceita
que façamos qualquer coisa, menos compartilhar a fé.
Ele o deixará fazer todo tipo de boa ação, contanto que
não leve ninguém com você para o céu.

• Quanto lhe custará cumprir sua missão?
• Cumprir sua missão vai exigir que você abandone seus
planos pessoais e assuma os planos de Deus para a
vida. Você não pode apenas acumulá-la com todas as
outras coisas que gostaria de fazer. Você deve orar
como Jesus: “Pai, se queres, afasta de mim este cálice;
contudo, não seja feita a minha vontade, mas a
tua”(Lc 22.42). Submeta privilégios, expectativas,
sonhos, planos e ambições a Deus. “Não ofereçam os
membros do corpo de vocês ao pecado, como
instrumentos de injustiça; antes ofereçam-se a Deus
como quem voltou da morte para a vida; e ofereçam
os membros do corpo de vocês a ele, como
instrumentos de justiça”( Rm 6.13).

• Comprometendo-se em realizar sua missão, não
importando o preço a pagar, você experimentará a
bênção de Deus de uma forma que poucas pessoas
experimentaram.
• Se você quer ser usado por Deus, deve se importar
com o que mais importa para ele. E o que mais importa
para o Senhor é a redenção das pessoas que ele criou.
• “Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações,
batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito
Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu
ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês, até o
fim dos tempos”(MT 28.19-20).

• Para meditar:
• Que temores me impedem de cumprir a
missão da qual fui incumbido por Deus? O que
me impede de contar aos outros as boasnovas?

• XXXV – PARTILHANDO SUA MENSAGEM DE VIDA
• “Quem crê no Filho de Deus tem em si mesmo esse
testemunho. Quem não crê em Deus o faz mentiroso,
porque não crê no testemunho que Deus dá acerca de seu
Filho(1 Jo 5.10)
• Deus lhe deu uma mensagem de vida para compartilhar.
• Quando você se tornou cristão, tornou-se também
mensageiro de Deus. Ele quer falar ao mundo usando você.
• “Ao contrário de muitos, não negociamos a palavra de
Deus visando a algum lucro; antes, em Cristo falamos
diante de Deus com sinceridade como homens enviados
por Deus”(1 Tes 2.17).
• Sua mensagem de vida inclui seu testemunho.

• “Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer
sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém,
em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra”(At
1.8).
• O testemunho é a história de como Cristo transformou sua
vida.
• A essência do testemunho é compartilhar as experiências
pessoais no que diz respeito ao Senhor. A testemunha
simplesmente conta o que lhe aconteceu ou o que viu.
• Deus quer que você conte sua história aos não cristãos.
• Dar testemunho é uma das principais tarefas de sua missão
neste mundo, porque é algo único. Não há outra história
exatamente igual à sua, então somente você pode contá-la.
• Na verdade, seu testemunho pessoal é mais eficaz que um
sermão, porque os não cristãos vêem os pastores como
vendedores profissionais, mas veem você como um “cliente
satisfeito”. Logo, vão lhe dar mais credibilidade.

• Histórias compartilhadas criam uma ponte de relacionamento pela
qual Jesus pode atravessar do seu coração para o delas.
• A Bíblia diz: “Estejam sempre prontos para responder a qualquer
pessoa que pedir que expliquem a esperança que vocês têm.
Porém façam isso com educação e respeito”(1 Pe 3.15,16).
• Divida seu testemunho em quatro partes:
• -Como era minha vida antes de conhecer Jesus.
• -Como percebi que precisava de Jesus.
• -Como comprometi minha vida com Jesus.
• -A diferença que Jesus fez em minha vida.
• Além do testemunho de salvação, temos outros testemunhos para
dar. Então seja sensível e utilize o relato que melhor se relacione
com a situação de seu amigo não cristão. Situações diferentes
pedem testemunhos diferentes.

• -Sua mensagem de vida inclui as lições de vida que você aprendeu.
• A segunda parte de sua mensagem de vida são as verdades que Deus lhe
ensina a partir de suas experiências com ele. Trata-se de lições e
discernimentos que você continuamente aprende sobre Deus, envolvendo
relacionamentos, problemas, tentações e outros aspectos da vida.
• Pessoas maduras desenvolvem o hábito de extrair lições das experiências
do dia a dia.
• -O que Deus me ensinou com o fracasso?
• -O que Deus me ensinou com a falta de dinheiro?
• -O que Deus me ensinou com a dor, a tristeza ou a depressão?
• -O que Deus me ensinou durante a expectativa?
• -O que Deus me ensinou com a doença?
• -O que Deus me ensinou com a decepção?
• -O que aprendi com minha família, minha igreja, meus relacionamentos, o
grupo a que pertenço e os que me criticam?
• -Sua mensagem de vida inclui compartilhar sua paixão pelas coisas de
Deus.

• Nosso Deus é um Deus apaixonado. Ele ama
apaixonadamente algumas coisas e
apaixonadamente detesta outras. À medida que
você se torna íntimo do Senhor, ele o faz sentir
uma paixão por algo que realmente importa para
ele, de modo que você possa ser seu porta-voz no
mundo.
• “...pois o zelo de tua casa me consome...”(Sl
69.9).
• “A tua mensagem queima como fogo em meu
coração e em meus ossos. Não posso me manter
em silêncio”(Jr 20.9).

• -A sua mensagem de vida inclui as boas-novas. O que
são as boas-novas? “As boas-novas revelam como
Deus justificou a humanidade – isso tem seu início e
seu fim mediante a fé” (Rm 1.17). As boas-novas
consistem nisso: quando confiamos na graça de Deus
para nos salvar, pelo que foi realizado por Jesus, nossos
pecados são perdoados, passamos a ter um propósito
para viver e nos é prometido um futuro lar no céu.
• “O Senhor não demora em cumprir a sua promessa,
como julgam alguns. Ao contrário, ele é paciente com
vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que
todos cheguem ao arrependimento” (2 Pe 3.9).
• O que você está disposto a fazer para que as pessoas
que você conhece possam ir para o céu?

• Alguém irá para o céu por sua causa?
• Relembrando os cinco grandes propósitos para nossa
vida aqui na terra:
• -Ser membros de sua família;
• -Exemplos de seu caráter;
• -Exaltadores de sua glória;
• -Ministros de sua graça, e
• -Mensageiros do evangelho.
• Para meditar:
• Olhando para minha história pessoal, com quem Deus
gostaria que eu a compartilhasse?

• XXXVI – VIVENDO COM PROPÓSITOS

• “Muitos são os planos no coração do homem, mas o
que prevalece é o propósito do Senhor”( Pv 19.21).
• Viver com propósitos é a única maneira de viver de
verdade. O restante é apenas existir.
• A maioria das pessoas luta com as três questões
básicas da vida. A primeira é a identidade: “Quem sou
eu?”. A segunda é a importância: “Tenho algum
valor?”. A terceira é o impacto: “Qual é o meu lugar na
vida?”. As respostas a todas as três perguntas são
encontradas nos cinco propósitos que Deus tem para
você.
• -As cinco grandes questões da vida.

• -O que será o centro de minha vida?
• Esta é a questão de adoração. Para quem você
viverá? Em torno de que você construirá sua
vida? Você poderá edificar sua vida em torno da
carreira, da família, de um esporte ou
passatempo, do dinheiro, da diversão ou de
muitas outras atividades. Todas essas coisas são
boas, mas não fazem parte do que é principal na
vida. Nenhuma delas é suficiente forte para
mantê-lo a salvo quando a vida começar a
desmoronar. Você precisa de um centro
inabalável.

• Como saber quando Deus está no centro de sua vida?
Quando Deus está no centro de sua vida, você o adora.
Quando não está, você fica preocupado.
• -Qual será a marca distintiva de minha vida?
• Essa é a questão do discipulado. Que tipo de pessoa
você será? Deus está muito mais interessado em quem
você é do que no que você faz. Lembre-se: você levará
seu caráter para a eternidade, mas não sua carreira.
• É necessária toda uma vida para construir um caráter
semelhante ao de Cristo.
• -Qual será a contribuição de minha vida?
• Essa é a questão do serviço. Jesus disse: “Eis que vos
escolhi e vos designei para irdes e produzirdes fruto e
para que o vosso fruto permaneça”(Jo 15.16a).

• -Qual será a mensagem de minha vida?
• Essa a questão de sua missão com os não cristãos.
• Comece em sua casa. Se você for mãe ou pai, parte de sua
missão é educar os filhos para que conheçam a Cristo,
ajudá-los a compreender os propósitos de Deus na vida
deles e enviá-los ao mundo na missão que Deus lhes
reservou.
• -Qual será a comunidade de minha vida?
• Essa é a questão da comunhão. Como você vai demonstrar
seu compromisso com os outros irmãos e sua ligação com a
família de Deus? Onde você irá praticar com os outros
cristãos os mandamentos recíprocos, do tipo “uns aos
outros”? A que igreja local você irá se filiar como membro
ativo? Quanto mais você amadurecer, mais amará o corpo
de Cristo e desejará se sacrificar por ele. A Bíblia diz:
“Cristo amou a Igreja e deu a sua vida por ela”(Ef 5.25).

• Para ajudar você a identificar os propósitos de Deus para
sua vida:
• -Meu propósito de vida é adorar a Cristo de todo o meu
coração, servi-lo, ter comunhão com sua família,
desenvolver um caráter como o dele e cumprir minha
missão no mundo para que ele seja glorificado.

• Ou, em outras palavras
•
•
•
•
•

-Agradar a Deus
-Fazer parte de sua família
-Tornar-se semelhante a Cristo
-Servir a Deus(ministros de sua graça)
-Realizar uma missão(testemunhar – tornar Jesus
conhecido)

