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TÍTULO: NOS MOLDANDO AOS CAMINHOS DE DEUS
TEXTO: Atos 18.1-11
PROPOSIÇÃO: Muitas vezes, aquilo que pode parecer o fim dos nossos
projetos, pode ser o início de algo novo e grande que de Deus quer realizar
em nossas vidas.
INTRODUÇÃO:
Provérbios 16.9, diz: “O coração do homem traça o seu caminho, mas o
Senhor lhe dirige os passos”.
O que fazer quando a vida muda e às vezes drasticamente? O que fazer
quando nossos planos se frustram e temos que começar tudo de novo? O
que fazer quando queremos desistir de tudo e Deus nos manda continuar
fazendo exatamente a mesma coisa?
Bem, este é o ponto em que muitos têm grandes problemas: Entram em
depressão, se revoltam, culpam o diabo, desanimam, pensam em largar
tudo e às vezes até se afastam de Deus.
Em João 15.1-6, Jesus nos mostra que se estamos empenhados em serviLo, fato de nossos planos pessoais darem certo ou não, é absolutamente
secundário. De tempos em tempos, especialmente quando estamos dando
fruto, o Pai precisa fazer uma limpeza para que possamos produzir ainda
mais. Logo:
1º) Nossa perseverança não deve depender de circunstâncias;
2º) Jesus é o Senhor da nossa vida, em qualquer situação. Ele é quem
governa o barco;
3º) O caminho que Ele traça é sempre o melhor. Precisar crer nisso!
Deus está no controle e Ele sabe o que faz.
TRANSIÇÃO:
Mas indo ao texto, vemos Deus fazendo uma linda obra na vida de Paulo,
Áquila e Priscila. Como nós os encontramos em Corinto.
I – FORÇADOS A NOVOS RUMOS
1º) Os caminhos de Áquila e Priscila:
Um casal de judeus. Podemos imaginá-los ainda jovens, bem sucedidos,
tendo seu próprio negócio, sua casa, plenamente integrados na vida da
grande cidade de Roma.
Na visão deles tudo parecia perfeito. Como judeus certamente praticavam
sua fé e podiam ver a bênção de Deus sobre suas vidas.
Mas, de um dia para outro, um fato novo, absolutamente fora do controle
deles, vira suas vidas de cabeça para baixo.
Você já se viu numa situação parecida, na qual sua vida teve que mudar
radicalmente e seus projetos precisaram ser abandonados? Como reagiu?
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*O fato é que Deus sabe como nos tirar completamente do controle, para
que possamos aceitar novas coisas novas, que Ele planejou para nós.
2) Agora vamos olhar para os caminhos de Paulo:
Sabemos de sua vida. Um outro judeu, agora radicalmente convertido a
Cristo, que amava profundamente o seu povo e obstinadamente desejava
salvá-los. Desde seu encontro com Jesus no caminho de Damasco sabia
que seu chamado era para os gentios, porém nada o fazia desistir de tentar
salvar seus irmãos judeus.
*Vejamos alguns textos: Rm. 9.1-3, Rm 10.1-2.
E assim ia ele, de cidade em cidade, procurando sempre em primeiro lugar
o seu povo e, quase sempre duramente rejeitado.
Então um belo dia, diante de tanta oposição, ele literalmente “chutou o
balde” e sacudiu as vestes contra eles. Decidiu desistir deles. Assim ele
dicidiu. Entretanto, não era bem isso que Deus queria. Não ao menos ali em
Corinto.
*Que lições tiramos dessas situações?
Quem anda com Deus deve estar aberto para mudanças. Mudanças que
mudam as circunstâncias, ou mudanças que mudam nossa cabeça. No caso
de Paulo a mudança foi exatamente não mudar, por que Deus tinha um
plano com ele naquela cidade, tanto para os judeus como para os gentios
que viviam lá.
*Às vezes, tudo o que precisamos é um renovo da parte de Deus e
simplesmente recobrar o ânimo e continuar.
TRANSIÇÃO: Que lições tiramos desses episódios?
II – ACEITANDO OS NOVOS CAMINHOS:
Nos planos misterioosos de Deus Ele fez com que Paulo, Áquila e Priscila
se se encontrassem ali em Corinto. Por que eram da mesma profissão não
deve ter sido tão difícil encontrar-se, e Paulo se aproximou deles, e assim
tornaram-se amigos, e Paulo os levou a Cristo, e eles levaram Paulo para a
casa deles.
Assim quando Paulo estava a ponto de deixar tudo para trás e seguir
adiante, Deus lhe dá novos frutos de conversão entre judeus e corintos,
além do que já tinha ao lado deles Áquila e Priscila. *Ora, eles também
eram judeus!
Eu acredito que Paulo ficou realmente confuso nesse ponto.
Então Deus lhe deu uma visão durante à noite. ( v.9-10) *Isso também
Deus faz, quando necessário.
*A nuvem de Deus baixara em Corinto e isto sempre é um com indicador
de decisões. (Nm. 9.17-19)
Foi assim que ao contrário de estar sempre correndo de cidade em cidade,
Paulo ficou em Corinto um ano e meio e, Áquila e Priscila não foram
somente seus sócios ou hospedeiros, mas seus companheiros de ministério.
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Eles formaram uma equipe missionaria em Corinto. *Quantas citações
Paulo faz deles nas suas cartas! (Rm. 16.3-4)
Não é legal o que Deus faz? Se nossa vida está nas mãos de Deus, está no
lugar mais seguro do mundo. Tudo estará sob Seu controle.
Como Deus disse a Paulo: “Porquanto eu estou contigo, ninguém ousará
fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade”. (v. 11).
TRANSIÇÃO: Por isso, a pergunta:
III – COMO ESTÁ SUA VIDA HOJE?
1º) A nuvem está parada? Você não precisa sair do seu lugar. Amém!
2º)O imprevisto aconteceu e você não sabe que rumo tomar? “Reconhece-o
em todos os teus caminhos e Ele endireitará tuas veredas”. (Pv. 3.6)
Siga a nuvem. Com certeza Deus vai lhe mostrar o que fazer, mesmo que
seja numa visão sobrenatural.
* O mais importante, em qualquer situação, que não são os seus planos que
devem estar em primeiro lugar, mas o chamado de Deus para sua vida.
*Nós somos simples ramos da videira! (João 15.1-5)
*Tenha a coragem de perguntar: Senhor, o que devo fazer agora?
*Não tenha medo de fazer a vontade de Deus. Essa será sempre a melhor
coisa que poderá acontecer em sua vida.
TRANSIÇÃO: Por último, a principal aplicação que eu quero fazer:
IV – O QUE TUDO ISSO TEM A VER COM A IGREJA?
Nesse caso, depois de todo tumulto, para Paulo, Áquila e Priscila, a
conclusão lógica a que eles chegaram foi a seguinte: Se somos servos de
Deus, estamos neste lugar e Deus nos pede para ficar aqui, vamos trabalhar
juntos na obra de Deus.
Às vezes precisamos fazer algumas perguntas. Vamos fazê-las hoje?
1º) Aqui é o lugar onde Deus lhe concedeu estar neste momento? É aqui
que a nuvem baixou para você?
2º)A Igreja da qual você faz parte é a Igreja que Deus lhe concedeu para
que sua vida seja edificada?
3º)A Igreja que Deus lhe concedeu lhe dá oportunidade de servi-lo?
4º)Há aqui irmãos com os quais você pode somar para realizar melhor a
obra de Deus?
5º)Há muito povo para ser ganho na sua cidade?
6º)A alguma ameaça exterior, algum medo interior, alguma coisa maior que
Deus que o impeça de pregar o Evangelho?
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7º) Se o Senhor lhe perguntar como perguntou a Isaías: “A quem
enviaremos”, você pode responder: “Eis-me aqui, envia-me a mim”?
(Isaías 6.8)
Bem, se as respostas a essas perguntas forem positivas, então:
Como Paulo, Áquila e Priscila, vamos forma um time. Uma equipe
missionária.
No caso deles, fizeram um grande trabalho em Corinto. É em Corinto que
Paulo começa a estabilizar seu ministério, permanecendo lá com Áquila e
Priscila, um ano e meio e permanecem unidos até o final da vida de Paulo.
Não sei o quanto tempo vamos ficar juntos, mas enquanto estamos juntos,
vamos unir as forças pela causa de Deus. E sabe-se lá o que Ele tem
preparado para nós!
Não estamos aqui para agradar a nós mesmos, mas para realizar a obra de
Deus.
Cuide para que ninguém impeça a vontade de Deus em sua vida. Fique
atento àqueles que estão sinceramente dispostos a fazer a vontade de Deus.
Não deixe que entrem em sua intimidade, pessoas:
-Indecisas;
-incrédulas;
-Pessimistas;
-Murmuradores. (Silas Malafaia)
“Consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor
e às boas obras”. (HB. 10.24)
Vamos olhar para as coisas boas, vamos olhar para o potencial que temos,
vamos olhar para os campos brancos que precisam ser colhidos, vamos
ganhar vidas para Cristo.
“Por que em breve aquele que vem virá, e não tardará; todavia, o meu
justo viverá pela fé”. Hb.10.38
Encantado, 20 de outubro de 2013
Pr. Armando Paulo Castoldi

