495-O QUE VOCÊ QUER SER?
25/02/2018 à 03/02/2018
Quebra-gelo: Quando somos crianças e adolescentes ouvimos muito essa pergunta “o
que você quer ser quando crescer”? O que você respondeu quando era crianças? O que
você tem respondido na sua juventude? Como adulto você se tornou aquilo que queria
ser?
Texto Bíblico: 1 Coríntios 4:9
Introdução: Um dos homens mais admirado e que mais queria ser imitado por
sucessores foi Julio César, o primeiro imperador de Roma. Um grande guerreiro,
general imperador. Depois de Júlio César todos queriam ser César: Caio César, Cláudio
César, Augusto César, Gaio César. Com o fim do império romano esse desejo ainda
continuou. Na Alemanha, o imperador era conhecido por Kaiser; na Rússia, era
conhecido como Czar; ambas as palavras se traduzem por César. O que muitos não
sabiam é que na verdade Julio César, um pouco antes de morrer, confessou a um amigo
que se sentia frustrado com a sua vida, pois ele gostaria de ser outra pessoa. César
gostaria de ter sido Alexandre, o Grande – último grande imperador da Macedônia. Mas
acontece que Alexandre também não era satisfeito com sua própria pessoa; ele gostaria
de ter sido Hércules – um semideus grego, um herói de grande força. Porém Hércules
nunca existiu. E assim um ciclo de frustração acaba em desilusão: cada uma dessas
pessoas gostaria de ter sido o que nunca puderam, ou foram.
A Igreja em Corinto vivia esse drama. Paulo faz um alerta para essa Igreja: o que eles
buscavam não era a Igreja firmada nos passos e ensinos de Jesus Cristo. A pergunta que
nos desafia hoje é esta: Quem queremos ser? A resposta a esta pergunta é que vai
determinar o estilo de vida que você terá. E então Igreja? Quem você gostaria de ser?
Desenvolvimento: A vida nos propõe duas opções
1-Ser uma pessoa de sucesso: A palavra sucesso é muitas vezes interpretada de forma
superficial. Na maioria das vezes é vista como “resultado próspero ou favorável de
tentativas ou esforços; obtenção de riqueza, posição, honras, etc.”. Desta forma, há uma
corrida frenética para sermos pessoas bem-sucedidas. Aparecer para os outros, ser
conhecido, viver uma vida sob holofotes da fama. O sucesso que muitos buscam é
aquele que em que minha felicidade deve ser em primeira ordem. Nisto nasce a
ambição. Começamos então a buscar somente as coisas dessa terra, achando que as do
Reino podem esperar.
Sendo assim, sucesso se traduz em possuir ou ser o que não tenho ou o que não sou.
Dessa forma caminhava a Igreja de Corinto. Uma igreja que pensava ser alguma coisa,
ou melhor, pensava ser mais do que realmente era. Uma igreja de sucesso, rica,
abastada, famosa, exemplar, independente... Caminhava sem liderança. Isto se torna um
problema quando achamo-nos suficientemente bem-sucedidos, quando achamos que
somos melhores do que realmente somos. Quando olhamos para outras pessoas e

repugnamos, por achá-las inferiores a nós. Nossas ambições nos levam para longe do
ideal cristão, para longe dos passos de Jesus. Por esta razão precisamos optar: ou somos
pessoas bem-sucedidas ou...
2-Discípulos de Jesus: Interessante isto, mas não fomos chamados para sermos bemsucedidos, mas bem-aventurados. Olhe a vida de Jesus de Nazaré e responda: o que tem
o perfil do “bem-sucedido”, apregoado atualmente, com Jesus de Nazaré? Era visto
como fruto de uma relação antes do casamento, pobre, morador de uma cidadizinha sem
importância nenhuma, andava com os pobres, não tinha onde “recostar a cabeça”
concentrou seu ministério na Galiléia e não em Jerusalém e quando foi a Jerusalém foi
morto, foi abandonado por seus amigos, foi traído por outros. Qualquer pastor, ou líder
cristão bem-sucedido de hoje que visse isto diria: Que fracasso! E foi dessa forma que
Paulo se apresentou aos Coríntios: “Porque a mim me parece que Deus nos pôs a nós,
apóstolos, em último lugar, como se fossemos condenados a morte...”. Sou seguidor de
Jesus, sigo os passos que Ele deixou... Não sou nada, não sou melhor... pelo contrário...
sou o último de todos.
Precisamos tomar cuidado para não entramos numa neurose religiosa de sucesso, de
ambição, de egoísmo, de deixar o plano de Deus para buscarmos “ser bem sucedidos”, e
esquecemos nossa humanidade. Esquecemos que somos falhos, que precisamos da
Graça de Deus. Ser um discípulo verdadeiro, é o que é ser bem-sucedido. Paulo diz que
somos loucos por Cristo, fracos, desprezíveis, sofremos fome, sede, nudez, espancados,
sem moradia, cansamos. Este é o ministério apostólico que Paulo apresenta, esta é a
vida cristã que Paulo nos chama por meio de Jesus Cristo, e que nos encaminha para a
eternidade
Conclusão: Quem você quer ser? O bem-sucedido ou discípulo de Jesus? Um bemsucedido discípulo de Jesus? Então entenda que na Bíblia sucesso tem outro sentido:
proclamar a mensagem do Reino de Deus, nem que para isso perca tudo. Vamos orar

Por: Debora Ap. Santana Silvestre
Fonte: Revista Voz Missionária (edição janeiro e fevereiro 2018, pg 18 e 19)
Obs: Sugiro que cada discipuldor/a leia todo o capítulo 4 de 1 Co. E para quem puder
assistir o filme “Em meus passos o que faria Jesus?”
Aviso:
-02 à 04 de Março “Reencontro”
-Dia 03 de Março haverá Relógio de Oração e Encontro de Discipuladores
normalmente.

