499-O Chamado de Paulo: Um modelo para nós!
25/03/2018 à 31/03/2018
Quebra-Gelo: Você já se achou ruim demais para fazer alguma coisa? Por quê?
Texto Bíblico: 1 Tim.1.12-17
Introdução: Paulo é um exemplo pessoal, da ação da graça de Deus na vida de um
pecador. Ele era inimigo da fé. Não acreditava em Jesus, odiava e perseguia os crentes.
Chegou um dia em que ele teve uma experiência poderosa com Cristo (Atos 9.2-5).
Essa experiência, esta expressa nessas palavras que nós lemos aqui. Isso tem
muito a falar a cada um de nós. Deus é maravilhoso, sua graça é superabundante. O
Senhor pegou um adversário e transformou em um grande agente da causa do Evangelho.
Paulo era uma pessoa como nós, cheia de defeitos, mas, foi alcançado a aperfeiçoado por
Deus.
Desenvolvimento:
1-Deus não busca os melhores. Ele nos busca para nos tornar melhores (v. 12 e 13):
O mesmo Deus que agiu na vida de Paulo, age na nossa também fazendo de nós pessoas
melhores, independente do tipo de falha que temos. Basta para isso que queiramos essa
graça transformadora agindo em nossa vida. Muitas vezes desanimamos quando
percebemos o quão falhos ainda somos, mas esquecemos que Deus está dia após dia nos
aperfeiçoando, sem levar esperar que mereçamos, por isso é graça (favor imerecido).
Nesse texto Paulo fala da sua condição e do que Cristo fez por ele e nele.
2-Graça que transborda sobre os pecadores (v.14): A graça transbordou sobre a vida de
Paulo. Ou seja, foi derramada de forma tão abundante que é ele compara um
“transbordar”. É assim que Deus faz, nos cobre do bem que não merecemos por amor de
nós.
Deus não levou em consideração todo o mal que Paulo fez antes de sua conversão, para
bem que Cristo fez por ele na Cruz . Assim é na nossa vida também: Deus nos salva,nos
usa e nos molda sem esperar que mereçamos. Não devemos deixar que satanás nos
desanime, usando nosso passado e falhas nas quais incorremos e nos arrependemos
verdadeiramente, contra nós, fazendo com que desanimemos e tomados do sentimento de
indignidade, deixemos de fazer o que Deus esperara de nós.
3-Paulo é um exemplo da misericórdia com que Deus age (v.15 e 16): Jesus pegou um
homem que era inimigo de seu povo e de sua mensagem, lhe deu a vida eterna e o
transformou em seu ministro! Paulo aponta para isso como sendo a manifestação da
misericórdia de Deus, Assim como Deus nos dá o bem que não merecemos (graça) ele
também deixa de nos aplicar o castigo que merecemos (misericórdia) quando aceitamos
Cristo verdadeiramente como Salvador e Senhor. E ele vai além, ele ainda usa em sua
obra aqueles que antes agiam como seus inimigos. Assim como ele usou Paulo, ele usa

cada uma nós, basta que creiamos nessa misericórdia e passemos a olhar para nós como
alvo dessa misericórdia. O mesmo Deus que usou Paulo apesar do que ele foi, pode e quer
nos usar também, independente do que fomos.
Conclusão: Muitas vezes olhamos para nós e só vemos falhas, defeitos e limitações.
Todos os grandes homens de Deus também eram falhos e limitados, mas Deus, a exemplo
de Paulo, usando de graça e misericórdia os usou grandemente por estarem em sua
presença. Não podemos permitir que pensamentos negativos nos façam desanimar na
caminhada. Deus nos usa apesar de sermos quem somos. No caminho ele mostra nossas
falta e nos ajudar a mudar. Creia nisso. Coloquemos agora nossa vida na presença de
Deus em oração e vamos pedir que ele mostre o que precisa ser melhorado e que tire de
nós todo sentimento de culpa e indignidade que nos faça duvidar da vontade de Deus de
nos usar em sua obra.
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