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Se você sobrevivesse a um naufrágio e estivesse numa ilha deserta,
qual ferramenta você gostaria de ter? (apenas uma)

Volume 1 - Nº 23 - Ressuscita-me

GENTE QUE FAZ ACONTECER
Texto: Romanos 16:1-20

O ministério de Paulo é fascinante sob todos os
aspectos. Sua dedicação foi exemplar. O esforço
de Paulo em fazer Jesus conhecido era incansável.
O apóstolo Paulo, em seu tempo, foi um pregador
que fez a diferença.

Neste texto que lemos há uma lista de pessoas desconhecidas, que foram relacionadas pelo apóstolo Paulo.
Essa lista de nomes nos fazem ver 2 coisas:
1. Mostra que o avanço da obra de Deus não é fruto da ação de uma pessoa isolada. Ninguém pode ousar pensar que
é por mérito seu que as coisas acontecem. Ninguém é mais importante que o outro, cada um tem sua função.
2. Mostra que Deus conta com “gente”. Deus não conta com anjos, mas com pessoas. Ao passo que pessoas se
apresentam para a obra de Deus, mais a obra de Deus avança. Deus usa pessoas diferentes para uma causa comum. Há muita
coisa a ser feita. Muitas almas precisam ser ganhas para Cristo e quanto talento Deus tem distribuído em nosso meio.
A lista dos cooperadores de Paulo aqui descrita é bem extensa, mas não resume todos os que cooperaram com Paulo. Existiam
muitos mais. É o que nos relata em Filipenses 4:3 “E peço-te também a ti, meu leal companheiro de jugo, que ajudes a essas mulheres que
trabalham comigo no evangelho, e com Clemente, e com os outros cooperadores, cujos nos nomes estão escritos no livro da vida”. A lista nos apresenta
pessoas que desequilibram em qualquer tempo, isto é, que fazem diferença em qualquer época.
Como podemos identificar as pessoas que fazem acontecer ?
1) As coisas acontecem por meio de gente que ama servir. Romanos 16:1-2.
Paulo cita uma mulher de nome Febe (seu nome quer dizer “brilhante”). Paulo apresenta e honra essa mulher que amava servir.
Servia a igreja em Cencréia. Além de operosa, Febe era hospitaleira.
Hoje, o que encontramos muito dentro das igrejas, são pessoas que querem ser servidas. Acha que tudo tem que está do seu jeito e
o que não está de acordo com sua vontade, murmuram e reclamam.
2) As coisas acontecem por meio de gente que é leal. Romanos 16:3- 4.
A lealdade de Áquila e Priscila foi ao ponto de arriscarem suas vidas por lealdade a Paulo. Hoje, quantos não sabem o que é ser leal
ao seu Pastor.
3) As coisas acontecem por meio de gente que é incansável. Romanos 16:6.
No texto, Maria é o exemplo. Era incansável servindo a Paulo e aos que com ele trabalhavam.
4) As coisas acontecem por meio de gente que coopera. Cooperar é trabalhar junto. É também contribuir, colaborar.
A obra de Deus acontece por meio de gente que coopera com o seu serviço, com os seus recursos e com os seus talentos.

O que você tem feito com o que Deus tem colocado em suas mãos? Você tem usado na obra de Deus?
5) As coisas acontecem por meio de gente que é santa. Romanos 16:15.
Ser santo é ser consagrado e irrepreensível. Aponta para a vida vivida no meio dos outros.

Conclusão: Se há gente que faz as coisas acontecerem, há também aqueles que envidam todo o esforço para que as coisas não
aconteçam, ou aconteçam de forma errada.

Romanos 16:17-18.

CUIDADO: “Tudo que tenta roubar a paz da igreja ou tenta quebrar a unidade da igreja tem o dedo de satanás”.

Vamos fazer a diferença em nosso tempo ?

RECADOS
IMPORTANTES

Durante essa semana, vamos convidar e encorajar àqueles que estão desanimados?
Vamos nos empenhar em falar de Jesus para as pessoas?
Traga um amigo para participar com você da sua célula.
Mas ore por ele antes de convidá-lo.
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