Vivendo com Propósito
Você já passou por um texto bíblico por diversas vezes,
porém sem notá-lo de fato?
“Tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus
em sua geração, adormeceu, foi sepultado com os seus
antepassados e seu corpo se decompôs”. Atos 13.36. Este
pode ser um destes textos!
Observe a riqueza de informações que podemos
identificar no capítulo de 13 de Atos:
O que foi narrado antes e depois no livro dos atos dos
apóstolos, tem neste capítulo o eixo principal, funcionando
como uma “dobradiça” | Encontramos a transição de
personagens: Pedro e João x Paulo e Barnabé | Narra a
primeira viagem missionária e o primeiro missionário
“auxiliar” que diante das pressões, retorna do campo.
Lança os fundamentos e o conteúdo da mensagem a
ser proclamada: Jesus o Salvador - v.23 | Morte de Jesus na
Cruz v.28-29 | Ressurreição vs.30,33,34,37 | Jesus oferece
perdão dos pecados v.38 | O que crê é justificado v.39 |
Salvação v.43,48.
O capítulo ainda apresenta elementos estratégicos
para a realização da obra missionária: Estratégia – (sábado
na sinagoga) v.14 | Domínio e conhecimento das Escrituras
(preparo) v.16-41 | Êxito no trabalho (colher frutos) v.43 | |
Ousadia na pregação v.46 | Discernimento e
redirecionamento v.47-48 | Oposição (velada/declarada) v.
45 | Perseguição v.50.
Vamos extrair alguns princípios contidos na
declaração feita por Paulo:
- Davi serviu ao propósito de Deus: O “background”
desta afirmação está nos versos 22,23 “Depois de rejeitar
Saul, levantou-lhes Davi como rei, sobre quem
testemunhou: “Encontrei Davi, filho de Jessé, homem
segundo meu coração, ele fará tudo o quer for da minha
vontade”. Da descendência desse homem Deus trouxe a
Israel o Salvador Jesus, como prometera”. Davi, foi um

instrumento utilizado nas mãos de Deus, no cumprimento
do plano de redenção para toda a humanidade!
A vida ganha sentido, razão, propósito quando ganhamos
a compreensão da:
a- Nossa Finalidade - “Vivermos para a glória de
Deus”: “Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as
coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém!” Rm 11.36;
b- Nossa Pecaminosidade – “Vivermos na
dependência de Deus”: “Sei que sou pecador desde que
nasci, sim, desde que concebeu minha mãe” Sl. 51.5 | “Pois
ele sabe do que somos formados; lembra-se que somos
pó”. Sl. 103. 14
c- Nossa Prioridade - “Vivermos proclamando o
Evangelho de Deus”: “Esta é a vida eterna: que te
conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a
quem enviaste”. João. 3 17
d- Nossa Prioridade dentre as Prioridades “Vivermos em busca de alcançarmos os não
alcançados”: Sempre fiz questão de pregar o evangelho
onde Cristo ainda não era conhecido, de forma que não
estivesse edificando sobre alicerce de outro. Rm. 15.20
e- Nossa Realidade – “Vivermos para Deus de forma
relevante em nossa Geração” - “Tendo, pois, Davi
servido ao propósito de Deus em sua geração” At. 13.36
Meu anseio, é que a frase: “tendo pois...
............................ “ servido ao propósito de Deus, fosse
iniciada com o nome de cada um de nós!
“Não estamos realmente prontos para viver até que
estejamos prontos para morrer. Quando, portanto,
ficamos prontos para morrer, vamos então morrer.”
Charles Swindoll
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