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A vocação de um cristão

Desafio da semana: Oração pela CRISTOLÂNDIA
S

“O Espírito do Soberano Senhor está sobre mim porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos
pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos
e libertação das trevas aos prisioneiros,” (Is 61.1)
O OTIMISMO DO PROFETA
O livro de Isaías foi escrito em um período de quatro reis: Uzias, Jotão, Acaz e Ezequias (Is 1.1). O profeta teve uma longa
carreira, que proporcionou ver soberanos fiéis e infiéis a Deus. No entanto, durante o seu ministério, também pôde ver o
surgimento de um monarca, chamado Ezequias, que se dedicou integralmente ao Senhor, proporcionando um dos momentos de
maior celebração narrados na Bíblia (2 Cr 30.26). Alguns estudiosos, inclusive, vinculam a dedicação desse rei com o
ministério de Isaías. A tradição diz que esse profeta foi martirizado durante o reinado do filho de Ezequias, Manassés, um dos
piores reis judeus. Sua profecia, entretanto, ficou marcada por um trecho de otimismo entre os capítulos 40 a 66, com pregações
otimistas de restauração. O texto acima se situa nesse contexto.
LIDERANÇA E VOCAÇÃO
O livro de Isaías é um dos que mais se aproxima do sentido do Novo Testamento, ao descrever com exatidão o sofrimento do
servo sofredor (Is 53) e seu ministério de restauração (Is 61), por exemplo. Neste capítulo podemos perceber características do
trabalho do Jesus encarnado e seu desejo para seus discípulos também atuarem dessa forma.



Espírito de Deus está sobre mim
Por mais que tenhamos experiência em gestão e cuidado de pessoas, não poderemos praticar o capítulo 61 de Isaías
sem a presença do Espírito Santo. Quando Jesus ascendeu uma de suas últimas palavras aos discípulos foi para
esperarem a descida do Consolador, que daria poder para testemunhar (At 1.8). Por muitos anos as igrejas históricas
negligenciaram o papel e o poder do Espírito Santo, no entanto, em nossa comunidade de fé, e nas células, temos
aprendido que o grande impulso para a nossa missão é a Sua atuação. Vem Santo Espírito! Essa deve ser a nossa oração
constante! Pare nesse instante com a sua célula e faça essa oração!



Levar boas notícias aos pobres
A palavra “evangelho” significa “boas novas” ou “boas notícias”. O ministério do Messias seria o de anunciar que há
coisas boas a serem contadas. Quando Jesus caminhou por esse mundo, a sua vida foi pregar essa mensagem. E qual é
a boa notícia senão a salvação por meio do próprio Cristo (João 3.16 e João 14.6)? Por essa razão o termo “pobre” é
uma metáfora para aquele que necessita da provisão espiritual e não somente a uma condição econômica sofrível. A
organização da igreja em célula tem por objetivo concentrar esforços para o cumprimento dessa missão. Você tem se
dedicado para anunciar as boas notícias?

✔

Cuidar dos que estão com o coração quebrantado
O sentido bíblico da palavra “coração” não é o órgão que pulsa nosso sangue para o corpo e sim tudo o que se refere às
nossas emoções e intelecto. Em outras versões, esse trecho substitui “cuidar” por “curar”. Muitas vezes chegarão
pessoas em nossas vidas que precisarão ser cuidadas para experimentarem a cura. E cuidar não requer muita prática,
mas é algo simples. Começando, muitas vezes, por ouvir. Se iniciarmos o processo de cura e cuidado pelo nosso
ouvido e não pela nossa língua, entenderemos a necessidade daquele que é “pobre” e poderemos buscar, em Deus, o
caminho para um melhor cuidado e cura. Temos trabalhado a nossa paciência para sermos instrumentos de cuidado?

✔

Libertar os cativos
O maior medo de um judeu naquela época era se tornar um escravo ou cativo de outra nação. A identidade de uma
pessoa estava relacionada à sua terra. Fora de casa não se sentiam pessoas completas. Estariam distantes de sua casa,
família e de seu Deus. Mas o profeta motiva aqueles que estão com medo ao demonstrar que a promessa envolvia a
libertação dos cativos, não somente de forma física, mas espiritualmente. Você está preso a algum vício ou hábito que
afeta na sua relação com Deus, com a sua família e com a igreja?
UMA CÉLULA, UMA MISSÃO
Vivenciar esse texto deve ser o nosso desafio quando nos encontrarmos em nossos pequenos grupos. Não podemos considerar
esses momentos como mais um ritual da nossa vida religiosa, mas o centro de nossa missão. Que o Senhor nos use!

