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O que toda igreja precisa para ser relevante (Pr. Celso F. Martinez) II Reis 13:14-25.

O episódio é cheio de simbolismo. Como era comum no Antigo testamento, são ações que traduzem um ensinamento ou mesmo uma
ação profética. Há aqui, dois personagens, um medíocre, outro excepcional. Medíocre é aquele que está entre o ruim e o suficiente.
O rei era medíocre, pois diz a Bíblia que “fez o que era mau aos olhos do Senhor”. V.11. Repetiu todos os erros de um dos mais
perversos reis da Bíblia, o rei Jeroboão. Não há evidência maior de mediocridade, do que a realidade de quem podia ser e decidiu
não ser relevante. De quem podia fazer diferença, mas optou em ser comum. De quem podia influenciar positivamente, mas optou em
ser má influência. Por isso Jeoás foi medíocre.
Há nessas ações, algumas marcas que definem e constroem uma história que glorifica a Deus.
1. Principio do poder - A igreja que deseja ser relevante precisa da unção de Deus. V.16
A mão de Eliseu representa a mão do Senhor sobre a vida do rei. O simbolismo a ser aprendido é que tudo precisa ser feito sob a
mão de Deus. O sucesso de uma igreja se deve mais ao fator “mão de Deus” do que a qualquer outra coisa. As pessoas sempre
são atraídas por lugares cujo povo está ativamente envolvido com Deus. Quando uma idéia entra em sua cabeça, isso se
chama informação. Quando ela toca seu coração, isso se chama inspiração. Mas quando ela alcança seus dedos e unhas,
isso se chama encarnação.
2. Principio da Visão - A igreja que deseja ser relevante precisa ter alvo.
A orientação de Eliseu a Jeoás era de abrir a janela para o Oriente. Foi algo tão específico. A orientação de Eliseu foi clara. O rei
deveria abrir a janela para o Oriente. Era no Oriente que estava o inimigo. O rei precisava saber para que direção atirar. Não
adiantava atirar para qualquer lado.
A declaração de guerra, muitas vezes, era feita atirando-se uma flecha dentro do território inimigo. Esta, porém, foi atirada para o
Oriente em direção à Síria, a cidade de Afeque, ao oriente do Mar da Galileia, a fortaleza principal dos exércitos da Síria. Qualquer
plano pessoal ou como igreja, deve começar com a mais clara e absoluta certeza da direção para a qual Deus quer que nós atiremos.
Precisamos ter plena consciência do plano de Deus para nós, isto é, precisamos buscar e ter plena certeza da vontade de Deus.
Deus não tem o compromisso de abençoar aquilo que Ele não orientou que fizéssemos. Quem atira para qualquer lado, tem muita
chance de acertar o que não deseja. “Quem não sabe para onde vai, acaba indo para onde não deseja”. Precisamos saber bem para
onde estamos indo. Precisamos ter certeza da vontade de Deus, sempre. Entrar em qualquer empreendimento sem a certeza da
vontade de Deus é como atirar para qualquer lado. Há uma boa chance de se machucar e machucar outros.
3. Princípio da fé - A igreja que deseja ser relevante precisa aprender a esperar grandes coisas de Deus.
Qual o maior sonho que inspira o coração de um pastor? O que mais o motiva? Certamente que é ver pessoas tendo uma
experiência pessoal
com Jesus Cristo. Não há evidência maior do amor de Deus por uma pessoa, do que o fato de ter dado Jesus Cristo para morrer na
cruz em nosso
lugar. A cruz representa, não apenas o maior sacrifício, mas também a maior expressão de amor. Embora pareça um gesto sem
sentido, atirar a flecha no chão, significava a expectativa do rei em relação ao combate, ou mais ainda, representava a expectativa
íntima do rei em relação a Deus. Eliseu ficou indignado pelo fato de o rei ter ferido a terra apenas 3 vezes. Quem planta pouco, colhe
pouco. Quem planta pouco colhe pouco. Quando se trata da nossa expectativa de Deus, a modéstia, a timidez causa indignação.
Deus deseja que esperemos mais Dele, desde que sejamos mais para Ele.
“O povo que conhece ao seu Deus se tornará forte, e fará proezas. Daniel”. 11:32
Ora, àquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o
poder que em nós opera, a esse seja glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo o sempre. Amém.
Efésios 3.20-21.
Deus sempre nos surpreende, superando em muito nossa expectativa acerca Dele. O que Ele deseja realizar em nós e através de
nós, é muitas vezes maior do que possamos pensar ou imaginar. Deus é farto. Nele há sempre muita fartura. Deus não economiza
bênção. Porquanto o Senhor Deus é sol e escudo; o Senhor dará graça e glória; não negará bem algum aos que andam na
retidão. Salmo 84.11
Devemos aprender a esperar grandes coisas de um grande Deus. Eliseu se indignou com o rei Jeoás. Quantas vezes ferisse a terra
representaria o tamanho da sua conquista. Quem conhece Deus e o Seu poder e esperar pouco é se tornar medíocre.
Conclusão Como é uma igreja irresistível?
1. Você cresce espiritualmente nessa igreja. A igreja irresistível cumpre seu propósito.
2. Você testemunha um forte senso de missão. Os frutos são visíveis. Conversões consistentes, vidas transformadas, casamentos
restaurados e líderes levantados.
3. Você anseia ir a essa igreja toda semana. Você quer se envolver. Ela oferece oportunidades para você ter relacionamentos
saudáveis com outras pessoas.

4. Você quer investir nessa igreja no longo prazo. Há um sentimento de satisfação em fazer parte de uma igreja irresistível. Você
não quer ir embora.
5. Você conta aos outros sobre esta igreja. Você tem prazer em falar da igreja para os outros e de convidá-los.
6. Você relaxa nessa igreja, sabendo que ela é um modelo de crescimento, não de perfeição. Você é paciente com as pessoas
e as pessoas com você. O lema é “Estamos juntos nessa!”.
7. Você é desafiado a uma proveitosa transformação nessa igreja. Você experimenta transformação em sua vida. Vem de um
jeito e sai de outro.
Para reflexão:
1. Quais dos elementos do estudo você consegue perceber em nossa igreja?
2. Quais elementos analisados no texto nós precisamos desenvolver?
3. Como você, pessoalmente, pode contribuir para que a igreja seja relevante, à luz do texto bíblico.

