TÍTULO: QUAL É O RASTRO QUE VOCÊ DEIXARÁ?
TEXTO: Atos 20.13-27
INTRODUÇÃO:
**Depois de Jesus, o apóstolo Paulo é meu grande herói.
Não encontramos na Bíblia alguém com tanto zelo, tanta determinação, tanta
coragem, tanta capacidade de superação.
**Nada fazia com que ele se desviasse do seu grande propósito, que por sinal ele deixa
muito claro no verso 24: “Porém em nada considero a vida preciosa para mim mesmo,
contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para
testemunhar o evangelho da graça de Deus”.
É por isso que na vida dele há tanto movimento.
**Como vimos na última mensagem, uma das características do agir do Espírito Santo é
o movimento: “O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes donde vem,
nem para onde vai; assim é todo o que é nascido do Espírito. (João 3.8)
**A questão é que nem todos são tão disponíveis ao Espírito Santo. Paulo com certeza
é o modelo de uma pessoa assim, completamente livre e disponível para se deixar guiar.
**Bem, talvez seja essa a razão de Deus ter permitido que tanta coisa sobre Paulo fosse
relatada nas Escrituras.
**Paulo queria obstinadamente dar o melhor de si. Sabemos que no fim da vida, ele
declarou que tinha feito o melhor: “Combati o bom combate, completei a carreira,
guardei a fé”. (2 Timóteo 4.7)
Ora, para que alguém chegue ao final da vida e possa dizer isso, é necessário que ao
longo da vida tivesse esse propósito muito claro em sua mente. E ele de fato tinha:
“Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado; mas uma coisa faço esquecendome das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão,
prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo
Jesus”.(Fp. 3.13-14)
*Quantas vezes ele não deve ter repetido: “Eu quero dar o melhor de mim, sempre”.
*Paulo deixou um lindo rastro para trás, por que conscientemente buscava isso.
TRANSIÇÃO: O que fez com que Paulo deixasse esse rastro? Temos alguns princípios
importantes:
I – APROVEITAR AO MÁXIMO TODAS AS OPORTUNIDADES: (v.13-16)
**Há nesse texto o relato de vários lugares onde eles passaram. Mas vemos no verso
16 que Paulo tinha determinado estar em Jerusalém na festa de Pentecostes.
**Isso em si já era uma estratégia para poder alcançar o máximo de pessoas que
pudesse, porque a festa de Pentecostes reunia judeus de todos os lugares por onde
estavam espalhados pelo mundo de então.
**Era uma festa de peregrinação e ele deve ter pensado: Que oportunidade para pregar o
Evangelho!
**Mas se o zelo dele não fosse tão grande ele poderia ter simplesmente comprado uma
passagem de navio e ido diretamente a Israel. Iria aproveitar as paradas do caminho
para descansar um pouco, depois de tanta confusão que havia enfrentado. Mas ao
contrário, ele não quer perder uma oportunidade sequer.
**Até chegar a Jerusalém haveria grandes oportunidades para cumprir passo a passo o
“Ide” de Jesus, que na verdade significa “indo”. (Mt. 28.19)
**Este deve ser também o nosso estilo de vida!

**Então, ao invés de embarcar em um navio ele mandou seus companheiros na frente
para que fizessem o que precisava ser feito em Assôs e foi à pé, passando de lugar
em lugar. Provavelmente pelo caminho havia já Igrejas estabelecidas com as quais ele
queria aproveitar para ter algum contato. Chegando em Assôs, ele tinha feito uma
parte do trabalho e seus companheiros a outra. Então partiram juntos embarcaram para
o próximo destino.
**Vemos isso também em Atos 17.16. (Quando Silas e Timóteo ficaram em Beréia
e ele foi para Atenas, não se conteve)
**Às vezes nós nos contentamos com muito pouco, por isso passamos por cima de
coisas importantes e perdemos tantas oportunidades!
**Paulo tinha essa consciência de que as oportunidades normalmente são únicas.
**Mas não só isso: quando aproveitamos as oportunidades, não somente fazemos aquilo
que deve ser feito, podemos seguir adiante com a consciência tranquila.
** Cl. 4.5: “Portai-vos com sabedoria para com os de fora; aproveitai as
oportunidades”.
II – DEIXAR EM CADA LUGAR A NOSSA MARCA DE QUALIDADE: (V. 17-21)
– (Não IS0 9000, mas ISO Jesus)
**E creio que todos nós temos uma chamado, uma missão específica. Deus nos
colocou aqui para deixar uma marca boa em todos os lugares que passamos.
*Eu tenho consciência que para que isso aconteça, nós precisamos ter esse propósito
muito bem determinado em nossa mente: Eu quero deixar uma marca, e uma marca
boa.
*********Nem sempre acertamos, mas o todo da obra, dirá quem somos!
**Não podemos ser egoístas e pensar: “Eu vou fazer a minha parte e as pessoas que
pensem o que quiserem!”
**Não! Eu preciso dar a entender o que eu quero que as pessoas pensem de mim.
**No meu caso, num mundo tão carente de seriedade, eu quero que as pessoas
pensem que eu levo Deus a sério. Que não estou aqui para brincar de Igreja, mas
quero deixar um legado de vida, sim!
**Tenho minhas dificuldades, mas quero passar a imagem de uma pessoa séria e
íntegra, que se preocupou em levar as pessoas ao conhecimento de Deus e não apenas
ter uma aventura “gospel”.
**Ora, Paulo já tinha estado em Éfeso. Ele não precisava voltar para lá e fazer tudo
de novo. Aliás, ele aproveitou muito bem o tempo que esteve lá. Mas, provavelmente o
navio que eles tinham tomado, como era um navio comercial, iria ficar alguns dias ali
em Mileto. O que fazer? Ele deve ter orado e a resposta foi: Manda chamar os
presbíteros de Éfeso para ter um último tempo com eles. FAZER UM POUCO MAIS!
**E o que ele fala aos irmãos? Fala exatamente da sua trajetória. (Atos 20.24)
Tipo: Olha, foi com muito esforço que fiz o que fiz. Lembrem do preço que eu tive que
pagar para que vocês recebessem o Evangelho.
*Sua postura: “Servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações que,
pelas ciladas dos judeus, me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa
alguma proveitosa e de vo-la ensinar publicamente e também e casa em casa,
testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em
nosso Senhor Jesus Cristo”. (v. 19-21)
III - NÃO FECHAR AS CORTINAS ANTES DO FINAL DA PEÇA: (V. 22-27)

**Bem, Paulo bem que poderia ter dito: As coisas estão ficando perigosas para mim.
Acho que já fiz o suficiente, já estou velho, vou me aposentar. Afinal, deixei tantos
discípulos espalhados por aí.
Longe disso! *O vento do Espírito ainda estava soprando e soprando muito forte em
sua vida.
Jerusalém era o destino, viesse o que viesse.
**Cadeias e tribulações estavam pela frente. E daí?
Em nada considero a minha vida preciosa! Aleluia!!!
**Que palavras para uma despedida: “Agora, eu sei que todos vós, em cujo meio
passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Portanto, eu vos protesto. No
dia de hoje, que estou limpo do sangue de todos; porque jamais deixei de vos
anunciar todo o desígnio de Deus”. (V. 25-27)
**Eu sei que às vezes as batalhas são grandes.
**Quanto mais você faz maior é a pressão. Quando mais você se levanta, o inimigo
te ataca.
Mas e daí?
**Pior é ter uma vida sem sentido. O pior é ser covarde, é enterrar o talento, é
esconder a lâmpada que foi acesa.
Paulo tinha consciência dessas realidades.
Para ele era um caminho sem volta. Para mim também é um caminho sem volta.
Se você entender assim, não tenha medo.
**Em todos os passos, os rastros vão ficando cada vez mais fortes e, quem vier
após de você vai ficar sabendo: .
Os rastros que Paulo deixaram perduram até nossos dias.
Os rastro de Abel, perduram até nossos dias. (Hb. 11.4)
Paulo foi morto, Abel foi morto, mas o testemunho vive.
É isso que importa.
CONCLUSÃO:
** Na noite passada tive um sonho com um amigo de juventude, que não encontrava
há muito tempo. Nesse sonho ele estava desanimado com a situação que o mundo e do
seu esforço como cristão.
Estava desanimado, porque tudo está ruindo ao nosso redor.
Então eu disse a ele:
Meu irmão, então mais do que nunca a nossa vida faz sentido. Mais do que nunca teu
testemunho é importante! Agora, mais do que nunca é a vez da Igreja.
É agora que precisamos juntar todas as nossas forças e fazer a nossa parte.
Aquilo provocou uma reação forte nele e ele me abraçou e começou a chorar e disse:
Como eu precisa ouvir isso!
Também que seja essa a nossa reação nesta noite.
Encantado, 27 de julho de 2014
Pr. Armando Paulo Castoldi

