TÍTULO: O PERFIL DE UM AGENTE DO REINO DE DEUS.
TEXTO: Atos 11.1-18
INTRODUÇÃO:
O que vemos no texto é o cumprimento gradativo da Grande Comissão de Mt. 28.18-20.
Transição: O texto de hoje nos fala de alguns requisitos importantes para que
construamos um perfil que realmente nos capacite para sermos bons trabalhadores,
verdadeiros agentes do Reino de Deus. Uso a palavra agente, por que um agente traz o
perfil daquele a quem representa. Ex: Agente de saúde, leva saúde; agente de segurança,
leva segurança; agente do Reino, leva o Reino, leva a vida do Reino. Por isso:
I – UM AGENTE DO REINO DEVE SER LIVRE DE PRECONCEITOS:
Como vimos, Jesus já tinha dado aos apóstolos a ordem de evangelizar todos os povos.
*A parábola da grande ceia não podia deixar qualquer dúvida sobre essa questão. (Mt.
22.1-13)
*Mesmo depois da ascensão de Jesus, tantas coisas já tinham acontecido, direcionando
o olhar dos discípulos para a universalidade do Evangelho. O próprio Pedro no dia de
Pentecostes, deixa claro que o fenômeno das línguas era um sinal de que o Evangelho
agora era aberto a todas as nações. (Atos. 2.39)
* Mas aqui fica evidente, o quanto é difícil mudar a nossa maneira de pensar; o quanto
os preconceitos estão arraigados em nossa natureza e estreitam nossa mente e coração.
*Por incrível que pareça, Pedro ainda relutava em relação à salvação dos gentios. Sua
mente com certeza já compreendia a vontade de Deus, mas o preconceito permanecia
arraigado à cosmovisão.
*E isso não acontecia somente com Pedro. Veja que os demais apóstolos foram
cobraram de Pedro o fato de ele ter entrado na casa de um gentio. Que coisa hein?
Eles tinham compreendido o Evangelho na teoria, mas ainda não tinham compreendido
o que significava a graça de Deus. Isso era muito difícil para os judeus vivendo na lei.
Vejam que não é diferente conosco. Qualquer coisa que foge do convencional, logo nos
escandaliza.
*Quem viveu sob a lei, tem grandes dificuldades para compreender a graça, pois tudo
eles olham sob ótica do merecimento.
*Pedro mesmo havia dito em Atos 2.39 que Deus é quem chama. Mas parece que ele
ainda acreditava que Deus somente chamaria os judeus!!!
*Em 1 Co. 6.9 há uma relação de práticas que claramente excluirão pessoas do Reino de
Deus: Impuros, idólatras, adúlteros, efeminados, sodomitas.
*O que vamos fazer com essas pessoas? Vamos dar o último empurrão para que caiam
no inferno?
*Pela força do Espírito Santo, Pedro pôde enfim entrar na casa de Cornélio e, por isso,
houve ali arrependimento, salvação, transformação. Atos 10.43-44
* Ninguém merece a graça. Por isso, nenhum preconceito é permitido na graça. Mas, é
lógico, a graça é para a salvação e não para continuar perdido.
II - UM AGENTE DO REINO DEVE DISPOR-SE A TRABALHAR EM PARCERIA:
*Deus trabalha em parceria!
*Os apóstolos, mesmo ainda não totalmente focados nas estratégias de Deus,
trabalhavam em equipe. Por isso, Pedro teria que dar explicações aos demais apóstolos.
Isso é importante! Isso impede a independência, tão perniciosa nas Igrejas.
*Foi assim que Deus fez desde criação: Pai, Filho e Espírito Santo estavam lá.
É fantástico ver o que acontece aqui: Deus junta Cornélio, Pedro, anjos. O Pai toma
a iniciativa. O Filho entra com o testemunho. O Espírito Santo entra com o Seu
poder. Cornélio é chamado. Pedro é chamado. Um anjo é chamado.

* que é o mais poderoso não se sente diminuído em trabalhar com aquele que é o mais
fraco e cheio de preconceito ou com aquele que seria considerado um cidadão de
segunda classe no Reino de Deus.
O Reino de Deus é assim. É assim que compreendemos a importância da Igreja.
*É que se Deus chama a todos e Ele também tem um lugar para todos.
*Deus trabalha em parceria. Isso é legal!
*Foi por causa dessa consciência que os apóstolos tinham que Pedro foi cobrado e com
humildade, prestou contas de tudo quanto havia feito. Ele não entendeu que se Deus
tinha direcionado ele assim, ninguém tinha nada a ver com isso.
Não! Ele calmamente colocou sua posição aos apóstolos e isso fez o grupo crescer na
consciência daquilo que Deus queria para eles.
*Uma das piores pragas que infestam a Igreja é o sentimento de independência.
*Quantos líderes já caíram por se julgarem suficientes em si mesmos. Por deixarem a
soberba entrar em suas vidas. Jimm Swuagart foi um
triste exemplo disso.
*A soberba vem antes da queda. (Provérbios 16.18)
III – UM AGENTE DO REINO USARÁ SUA PRÓPRIA CASA COMO CENTRO
IRRADIADOR DO EVANGELHO:
*Nossa casa é uma extensão do nosso coração: Casa fechada, coração fechado; casa
aberta, coração aberto. É assim!
*Embora os judeus não tivessem compreendido direito isso, Deus tinha claramente essa
intenç: Isaías 56.7: “Por que a minha casa será chamada casa de oração para todos os
povos”.
*Pedro tinha essa visão. Depois de ter inicialmente deixado tudo para trás para seguir
Jesus, ele volta para sua casa e Deus faz ali uma grande obra. (Marcos 1.29-34).
Mas então agora, fora dos limites de Jerusalém, Deus levanta Cornélio. E Cornélio dá
um show nesse sentido. Ele é quem nos dá o melhor exemplo de “oikós”, que é a casa
no sentido amplo: familiares, vizinhos, amigos íntimos.
*Não há estratégia melhor do que esta.
*Chefes de família, levantem-se. Ocupem a vossa posição. Deus fará grandes coisas.
*Estatísticas revelam que enquanto somente 30% das mulheres conseguem levar seus
maridos a Cristo, 70% dos homens levam suas mulheres a Cristo.
Quando um homem abre sua casa para ser um centro irradiador do Evangelho, uma
grande obra irá acontecer dentro e ao redor dessa casa.
*Homens, influenciam outros homens, pois somente isso poderá reverter essa situação.
CONCLUSÃO:
*Olhe para as pessoas com o olhar de Deus. (2 Co. 5.16)
*Aprenda a trabalhar junto. Deus é um Deus de parceria. Tenha consciência do seu
lugar no corpo e faça sua parte.
*Abra o seu coração e a sua casa para abençoar pessoas. A estratégia de Deus é
simples demais!
Você quer ser um agente do Reino?
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