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Essas são as personagens do Jogo do 
Empurra: (TODO MUNDO, ALGUÉM, 
QUALQUER UM e NINGUÉM)

Havia um grande trabalho a ser feito e 
TODO MUNDO tinha certeza de que 
ALGUÉM o faria.

QUALQUER UM poderia tê-lo feito, mas 
NINGUÉM o fez. 

ALGUÉM se zangou por que era um 
trabalho de TODO MUNDO. 

TODO MUNDO pensou que QUALQUER 
UM poderia fazê-lo, mas NINGUÉM 
imaginou que TODO MUNDO deixasse de 
fazê-lo.

Afinal, TODO MUNDO culpou ALGUÉM 
quando NINGUÉM fez o que QUALQUER 
UM poderia ter feito.

O Senhor Jesus, conforme o registro no 
evangelho de Mateus 28.18-20 confiou aos 
seus discípulos uma grande tarefa: “Fazer 
discípulos de todas as nações, ensinando-os 
a guardar todas as coisas que Ele ordenou”.

A proposta é simples: “Discípulos, 
devem fazer discípulos”

Entretanto, com frequência atribuímos 
esta responsabilidade a ALGUÉM que 
julgamos ser “especial ou especialista”, para 
sua realização!

Outras vezes, apresentamos desculpas, 
reconhecendo e confirmando a relevância 
da missão, porém desviando-nos dela por 
inadequação, afirmando que isto não é pra 
QUALQUER UM.

Ainda outros, não dão a importância e a 
consideração correta ao assunto, 
descansando no fato de que esta é uma 
função para TODO MUNDO, logo terá 
sempre alguém fazendo!

Há aqueles que, escondem-se nas falhas 
dos outros: “...se NINGUÉM faz, porque eu 
deveria fazê-lo?”

Em 2 Coríntios 5:18, encontramos esta 
declaração do apóstolo Paulo: “Tudo isto 
provém de Deus, que nos reconciliou 
consigo mesmo por Jesus Cristo, e nos deu 
o ministério da reconciliação”.

 
A missão de reconciliadores, de fazer 

discípulos, realmente não é para 
QUALQUER UM, nem mesmo devemos 
deixá-la para ALGUÉM, pois corremos o 
risco de que NINGUÉM a realize, entretanto 
não é tarefa de TODO MUNDO, mas de 
TODOS os que já foram reconciliados e 
agora são instrumentos engajados na 
Missio Dei!

Edson Rodrigues
edson@igrejafonte.org.br

Fábula: “Jogo do Empurra”



O Grande Plano: Adorador Excelente - Lucas 1.46-56
Preletor: Fernando Leite

Introdução
Lc 1.50; Jo 4.23-24

A verdadeira expressão de adoração que 
Deus busca reflete valores que Ele mesmo 
estabelece.

Temos em Maria um exemplo de adoração 

que Deus busca que deve ser alvo de 
imitação.

1º Exemplo: Baseado nas Escrituras e não 
no próprio entendimento
Lc 1.46; Sl 34.3; Lc. 1.47; 1Sm 2.1; Is 43.11; 

Lc 1.48; Gn 30.13

2º Exemplo: Atitude de adorador genuíno, 
não de ritualista
Lc 1.46-47; Mt 15.7-9; Am 5.21-24; Lc 

1.46-48,54; Ex 20.3



3º Exemplo: Foco estabelecido em Deus e 
não em nós mesmos
Lc 1.47

4º Exemplo: As razões que Deus dá, não 
as que desejamos
Lc 1.48-55

Conclusão   
Lc 1.56   


