Semana 13/03 a 19/03 • Desafio da semana: Praticar o Projeto Piedade

Introdução

“

Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão
perecendo, mas para nós, que estamos sendo salvos, é o
poder de Deus. • 1 Coríntios 1.18 •

“

Série Ainda que: Ainda que pareça loucura aos olhos deles

Ser chamado de louco, dependendo do ponto de vista, é uma ofensa que diminui a personalidade. O louco é aquele que não
pensa racionalmente, fugindo do padrão lógico estabelecido. No Ocidente, uma das formas de tratar uma pessoa considerada
louca é a internação em um centro psiquiátrico, por isso, alguns consideram essa intervenção uma forma de exclusão social.
Até na época de Paulo, a loucura, ou tolice (outra possibilidade de tradução), era alvo de escárnio e exclusão.

“A MENSAGEM DA CRUZ É LOUCURA”
Escrevendo para um grupo que vivia em uma cidade de influência grega, o apóstolo sabia que a mensagem da morte e ressurreição
de Cristo era contrária à lógica e filosofia pagã discutida e pensada naquela região. Do mesmo modo, em nossa sociedade, essa
mensagem é contrária aos valores ofertados. Cremos em um Deus que morreu, em contraste à exaltação da vida. Nossa maior
herança não se encontra nessa terra, ideia contrária à necessidade de estabilidade e sucesso financeiro. Somos discípulos de
Alguém que deixou o trono celestial, em uma sociedade que exalta “celebridades”, nossos semideuses.

“PARA OS QUE ESTÃO PERECENDO”
Se morte, esvaziamento, cruz e instabilidade são valores da mensagem da cruz, o contrário disso são princípios que levam ao
perecimento. Aqui temos dois grupos: aqueles que não conhecem o evangelho e estão seguindo o caminho do inferno e há aqueles
que estão em nossas igrejas embebidos desses princípios perversos, utilizando, inclusive a própria Bíblia como justificativa para
viver no modo “comamos e bebamos”. O ideal é que nosso principal alvo seja o primeiro grupo, no entanto não podemos deixar
de lado os que vivem há muito em nossas igrejas, com princípios mundanos travestidos de evangelho, mas que ainda desejam ser
transformados por Cristo.

“ESTAMOS SENDO SALVOS”
Repare que Paulo utiliza a expressão “estamos sendo” no gerúndio e não no imperativo “fomos”. Isso é proposital. Há dois tipos de
salvação na Bíblia: a salvação definitiva, que nos livra da morte e do inferno e a sua consequência, que pode ser substituída pelo
termo “santificação” ou “purificação”. Uma vez que a louca e ilógica mensagem da cruz atinge o nosso coração, a sua atuação é
constante, pois o poder de Deus continua nos aperfeiçoando. Por isso, precisamos perseverar, pelo menos, nos quinze minutos do
Projeto Piedade (pergunte ao líder de célula o que isso significa). Somente pelo contato com as Escrituras e com a oração podemos
experimentar o poder de Deus nos tornando parecidos com Cristo.

Conclusão
1. Você se identifica com qual grupo: os que estão perecendo ou os que estão sendo salvos?
2. O que falta para você experimentar o poder de Deus e buscar uma vida missional de busca aos perdidos?
3. Que tal ter como meta o Projeto Piedade, para conhecer o poder de Deus e também investir em uma pessoa, que não conhece a
mensagem louca da cruz, para fazê-la experimentar esse poder salvador e libertador?

