Um chamado
ao movimento
“1 O Senhor tinha dito a Abrão: “Deixe sua terra natal, seus parentes e a família de seu
pai e vá à terra que eu lhe mostrarei. 2 Farei de você uma grande nação, o abençoarei e
o tornarei famoso, e você será uma bênção para outros. 3 Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Por meio de você, todas as famílias da terra
serão abençoadas”. 4 Então Abrão partiu, como o Senhor havia instruído, e Ló foi com ele.
Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã. 5 Tomou sua mulher, Sarai, seu sobrinho Ló e
todos os seus bens, os rebanhos e os servos que havia agregado à sua casa em Harã, e
seguiu para a terra de Canaã.” Gênesis 12:1-5

• A DIFÍCIL TAREFA DE DECIDIR

Como e difícil tomar decisão! E como elas são importantes, necessárias e, ao mesmo tempo,
tão custosas, especialmente em um mundo tão extremista. Um mundo que ora nos empurra para o pessimismo, com sentimentos de desesperança, ora nos impõe um otimismo, que
nos cega quanto à realidade. Nosso desafio é olhar para a vida através da Palavra de Deus,
porque é por meio dela que podemos tomar decisões acertadas, a partir da única realidade
estável, a de que estamos e somos em Deus. Nele nos movemos e por Ele subsistimos. É
dessa perspectiva que precisamos para tomarmos decisão.

• UM GRANDE OBSTÁCULO NO CAMINHO DA SUPERAÇÃO

“Todas as pessoas têm bons pensamentos, boas ideias e boas intenções, mas apenas algumas delas os transformam em ações.” A frase de John Hancock nos lembra que entre
uma intenção e uma ação existe uma decisão. E a decisão está sempre cercada por obstáculos, que, se não forem superados, se tornarão âncoras para nossas ações. E um grande obstáculo para nos movermos em nossas decisões é a preguiça. Como mostra Provérbios 24:3034, trata-se de algo danoso, uma vez que impede as mudanças necessárias no caminho
da superação. Em Provérbios 26:13-16, vemos como o sábio denuncia a inércia produzida
pela preguiça, levando à desistência e terceirizando muitas vezes as responsabilidades. Por
isso, precisamos tratá-la como um pecado que, a exemplo de qualquer outro, nos afasta da
comunhão com Deus e do seu propósito para nós, conduzindo-nos à desobediência, como
mostra Mateus 25:44-45.

• SUPERANDO O OBSTÁCULO DA PREGUIÇA

Os versículos que abrem esse roteiro revelam um homem que foi chamado por Deus quando estava em seu conforto e segurança, herdados de seu pai. A história de Abraão, o pai da
fé (Romanos 4:1-12), começa com uma ordem, para ele deixar a terra de seus pais (Gênesis
12:1). Deixar é algo extremamente necessário para superarmos a preguiça, a acomodação e

a inércia. Não temos como vivenciar uma vida de superação sem deixarmos hábitos, comportamentos e certos pensamentos. Ir é outra ordem que Deus dá a Abrão, que deveria
mover-se rumo a uma terra desconhecida. Do mesmo modo, nós que estamos indo para
a Nova Jerusalém (Apocalipse 21:1-2) devemos ir, buscando mais do Senhor, orando mais,
lendo mais a Bíblia. Ao ir, Abrão recebeu duas promessas. A primeira foi: Mostrarei a terra. O
Deus que mostra a terra, revela o caminho. A segunda promessa foi: Farei seu nome. Na Bíblia, dar nome é conferir existência. Abrão (pai de muitos) experimentou isso quando passou
a ser Abraão (pai de multidões) (Gênesis 17:5-7). Junto com o novo nome, Abraão ganhou
uma nova história.

• PARE, PENSE E SE MOVIMENTE

Entendendo que o Deus que chama é o Deus que mostra e faz, responda: O que você precisa deixar para superar a preguiça e outros obstáculos no caminho da superação? Quais
movimentos deverá fazer? Acordar mais cedo? Diminuir seu consumo de entretenimento?
Ser constante na leitura bíblica, na oração, na célula? Ser discipulado ou discipular alguém?
Matricular-se na Escola Bíblica? Perder peso? Gastar menos? Tratar-se física, emocional ou
mentalmente? Não protele mais, não remarque, não adie, não espere a segunda-feira. Movimente-se e experimente a superAÇÃO.

