DIA DO FUNDADOR DA SIM 2020

INTRODUÇÃO

O Soldado, o atleta e o ag ricultor

P

ara muitos, 2020 foi
um ano de muitos
desafios e incertezas.
Contudo, podemos dar graças e
louvor ao nosso Senhor por sua
fidelidade contínua e sua graça
sustentadora contínua para nós, seus
trabalhadores.

Tu, pois, meu filho, fortifica-te na
graça que há em Cristo Jesus.
2 Timóteo 2:1

Muitos de nós podem estar se
sentindo um pouco sobrecarregados,
exaustos e desanimados depois de
um ano difícil no ministério. Permitame encorajá-lo a não desanimar,
mas a ser reavivado, revigorado e
renovado por meio do encorajamento
da palavra de Deus, assim como Deus
usou Paulo para encorajar Timóteo
em um momento difícil de ministério.
2 Tim. 2: 1-6.
Paulo estava na prisão em Roma,
mas foi então libertado e permitiram
que ele ficasse em sua própria casa
alugada em prisão domiciliar (Atos
28). Mais tarde, sob o comando do
imperador Nero (66-67 DC), ele
voltou à prisão e enfrentou a morte
iminente. De lá, ele escreve sua
segunda carta para Timóteo.
Timóteo foi deixado em Éfeso para
substituir Paulo como pastor ou

superintendente espiritual da igreja.
Sua tarefa era guardar a verdade e
levantar e discipular líderes piedosos
que, por sua vez, pastoreassem a igreja
(2 Timóteo 2: 2). Timóteo enfrentou
muita oposição e vários desafios.
Paulo escreveu duas cartas a Timóteo
encorajando-o a perseverar. Na época
da segunda carta, Timóteo parecia
particularmente desencorajado e
oprimido pelos desafios do ministério.
Paulo oferece encorajamento e
direção a Timóteo, ajudando-o a se
concentrar no que é importante, para
suportar e perseverar até o fim.
O encorajamento resume-se em
2 Timóteo 2: 1, “Tu, pois, meu filho,
fortifica-te na graça que há em
Cristo Jesus”
i. Ser forte. O verbo grego usado
aqui está no presente passivo,
cujo significado é: continuamente
fortalecido ou aumentar
continuamente em força. (O
contexto tem mais significado de
força emocional, psicológica e
espiritual, do que física.)
Timóteo é encorajado a ser forte,
ou fortalecido, para seguir. Nós,

também, recebemos poder do
Espírito Santo para nos capacitar
a cumprir a tarefa proposta a cada
um de nós.
ii. Na graça que há em Cristo Jesus.
Essa força e capacitação são
encontradas em nosso Senhor
(Ef 6:10). Paulo lembra a Timóteo
que sua força deve ser encontrada
na graça que está em Cristo
Jesus. Uma das principais coisas
que podem sabotar o ministério
e nossa caminhada espiritual é
quando tentamos e fazemos as
coisas em nossas próprias forças.
Quando nos apoiamos em nosso
próprio entendimento e confiamos
em nossos próprios esforços,
ficamos oprimidos, desanimados
e derrotados a ponto de querer
desistir.
Eu confio e oro para que você seja
encorajado em sua fé e no ministério
que lhe foi confiado ao meditar em
oração na palavra de Deus ao longo
dos próximos três dias.
Seu amigo Servo em Cristo,
Dave MacDonald
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DIA 1

Não Se Torne Uma Vítima De Guerra
Suporte comigo os sofrimentos,
como bom soldado de Cristo
Jesus. Nenhum soldado se deixa
envolver pelos negócios da vida
civil, já que deseja agradar aquele
que o alistou.
2 Timóteo 2:3-4

Finalmente, fortaleçam-se no
Senhor e no seu forte poder.
Vistam toda a armadura de
Deus, para poderem ficar
firmes contra as ciladas do
diabo, pois a nossa luta não é
contra pessoas, mas contra os
poderes e autoridades, contra
os dominadores deste mundo
de trevas, contra as forças
espirituais do mal nas regiões
celestiais.
Efésios 6:10-12

C

erta vez, conheci um
homem que lutou na
infantaria durante a
Segunda Guerra Mundial e sobreviveu
a várias situações horrendas. Eu
perguntei como ele perseverou. Sua
resposta foi esclarecedora: “Você tinha
que seguir em frente com seu objetivo
em mente, a voz de seu comandante em
seus ouvidos e seu inimigo em sua mira.
Se não fizesse assim e parasse por um
momento, você rapidamente se tornaria
uma vítima da guerra.”
O mesmo pode ser dito do crente no
ministério. Precisamos permanecer
focados no objetivo, ouvindo nosso
comandante-chefe, Jesus Cristo, e
vigiado dos ataques de Satanás.
Companheiros crentes em Cristo,
precisamos ter certeza de que
estamos em uma guerra espiritual!
Paulo escreve em Efésios 6: 10-12,
“Finalmente, fortaleçam-se no Senhor
e no seu forte poder. Vistam toda a
armadura de Deus, para poderem ficar
firmes contra as ciladas do diabo, pois
a nossa luta não é contra pessoas, mas
contra os poderes e autoridades, contra
os dominadores deste mundo de trevas,
contra as forças espirituais do mal nas
regiões celestiais. Efésios 6:10-12.”

Paulo usa a analogia de um soldado
para encorajar a Timóteo. Ele diz,
“Suporte comigo os sofrimentos, como
bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum
soldado se deixa envolver pelos negócios
da vida civil, já que deseja agradar
aquele que o alistou.” (vs.3-4)
Quando um soldado se alista, ele ou
ela não está pensando: “Este será um
piquenique no parque, com um bom
café e sanduíches de pepino”. Não,
eles sabem que mais cedo ou mais
tarde estarão em uma batalha e, em
algum momento, eles se encontrarão
na linha de frente. Portanto, eles
se dedicam a treinar e equipar para
estarem prontos.
Paulo prossegue, “Nenhum soldado
se deixa envolver pelos negócios da
vida.” Mesmo como cristãos, às vezes
nos desligamos da realidade de que
ESTAMOS em guerra e não apenas
espectadores que podem ir embora
quando já estamos fartos. Como
soldado, estamos de serviço o tempo
todo.
Fomos alistados por nosso Senhor
e Salvador Jesus Cristo e ele nos
incumbiu uma tarefa. Continue sendo
capacitado e fortalecido pela graça

que está em Cristo Jesus (2 Timóteo
2: 1) e sendo forte no Senhor e na
força de seu poder (Efésios 6:10).
Mantenha sua mente no objetivo
e seus ouvidos atentos ao nosso
comandante enquanto observamos
o inimigo. Não se permita ser uma
vítima de guerra.
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ORE:
• Por compañeros de trabajo que
puedan sentirse abrumados y
desanimados.
• Que podamos permanecer
enfocados en nuestro Señor y
Salvador mientras permanecemos
comprometidos con el ministerio
que él nos ha confiado.
• Que podamos seguir confiando
en el poder del Espíritu Santo y
el fortalecimiento de la gracia
que está en Cristo en todo lo
que estamos llamados a hacer.

DIA 2

Percorrer a distância

A

segunda analogia de
Paulo para encorajar
Timóteo é a de um
atleta. Veja 2 Timóteo 2: 5.

Semelhantemente, nenhum
atleta é coroado como
vencedor, se não competir de
acordo com as regras.
2 Timóteo 2:5

Posso me tornar bastante competitivo
no esporte. Eu particularmente
adoro estar envolvido em esportes
de equipe e eventos de resistência.
O desafio e a disciplina de trabalhar
juntos e unir nossos pontos fortes,
habilidades, experiência e dons
podem realizar algo excepcional.
Se você quer ser um atleta que
pode competir bem e terminar bem,
você precisa de muito treino, muito
trabalho e um compromisso com a
perseverança.
Paulo diz, “Se alguém competir no
atletismo, não será coroado se não
competir de acordo com as regras.”
Para determinar um vencedor,
alguns limites ou regras precisam
ser definidos. Precisamos treinar e
disciplinar para competirmos dentro
desses limites ou regras para vencer.
Aqui, Paulo apresenta uma imagem
que inclui autodisciplina, abnegação,
sacrifício e um esforço tremendo.

Lembre-se o que Paulo disse aos
Coríntios, “Vocês não sabem que dentre
todos os que correm no estádio, apenas
um ganha o prêmio? Corram de tal
modo que alcancem o prêmio. Todos os
que competem nos jogos se submetem
a um treinamento rigoroso, para obter
uma coroa que logo perece; mas nós o
fazemos para ganhar uma coroa que
dura para sempre. Sendo assim, não
corro como quem corre sem alvo, e não
luto como quem esmurra o ar.
Mas esmurro o meu corpo e faço dele
meu escravo, para que, depois de ter
pregado aos outros, eu mesmo não
venha a ser reprovado.
1 Coríntios 9:24-27.”
Vamos participar desta corrida da
vida, entregando-nos ao ministério
que nos foi confiado para que
possamos competir para chegar bem
no fim. Decidamos trabalhar como a
equipe que Deus montou para este
tempo. Quando somos tentados a
sentar, desistir ou sair, lembre-se que
podemos ser fortalecidos pela graça
que está em Cristo Jesus.

ORE:
• Por nosso Diretor
Internacional, sua equipe de
liderança, nossos diretores
regionais e diretores de
entidades, pois eles nos
lideram no chamado que Deus
nos fez para agirmos como
uma organização.
• Que todos nós sejamos
fortalecidos pela graça
de Deus para perseverar,
suportar e percorrer a
distância levando o evangelho
aos menos favorecidos.
• Que nossos obreiros que
estão em locais desafiadores
e sensíveis sejam encorajados
em suas responsabilidades
ministeriais.
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DIA 3

Semear com expectativa

O

exemplo final de Paulo
é o de um trabalhador
agricultor. A palavra grega
é literalmente um “lavrador do
solo”, que trabalha até a exaustão
para garantir que o solo seja arado,
a semente seja plantada, os grãos
sejam cuidados e a colheita realizada.

O lavrador que trabalha
arduamente deve ser o
primeiro a participar dos
frutos da colheita.
2 Timóteo 2:6

Por ter sido agricultor, posso me
identificar com a analogia de Paulo.
Posso afirmar que a agricultura é
um trabalho árduo. É preciso ser
sistemático, metódico e diligente
enquanto supervisiona todas
as etapas do processo, desde a
preparação do solo, o plantio da
semente, o manejo de ervas daninhas
e insetos, até o dia em que você pode
fazer a colheita.
Existem duas realidades na
agricultura. 1) Há sempre um
sentimento de grande expectativa
quando você planta a semente. O
fazendeiro semeia com expectativa,
sabendo que, se trabalhar duro, será
recompensado com uma safra em
poucos meses. 2) O agricultor que
não trabalhar, não pode reclamar
nenhuma parte da produção.

Paulo está incentivando Timóteo a
permanecer focado no ministério
que lhe foi confiado, sabendo que
haverá recompensas por seu trabalho.
Sabemos que o fruto desse trabalho
é para a glória de nosso Senhor e por
amor ao seu evangelho. Portanto,
não nos cansemos de semear com
expectativa, ao cumprirmos a
Grande Missão, sendo mais uma vez
fortalecidos pela graça que está em
Cristo Jesus.
Mesmo que não vejamos os frutos
de nosso trabalho em vida, um dia
estaremos ao lado dessas almas que
foram salvas, pela graça de Deus,
porque fomos fiéis e obedientes ao
seu chamado de levar o evangelho
aos menos favorecidos

ORE:
• Por novas oportunidades de
divulgar o evangelho.
• Que a semente do
evangelho se enraíze e se
cultivada cuidadosamente
nas comunidades menos
favorecidas onde atuamos.
• Que continuemos no
ministério do evangelho a nós
confiados com um sentido
de antecipação e expectativa
que Deus, em seu tempo,
produzirá os frutos do nosso
labor e possamos colher para
sua glória.
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