
celestial. Ele nos transforma a ponto de colocar pessoas tão 
diferentes juntas, em prol de um mesmo objetivo: anunciar 
a salvação disponível em Cristo, "o cordeiro de Deus que tira 
o pecado do mundo".

Agora, vocês acham que as pessoas veem além do 
gerador eólico? Naturalmente não e é por isso que 
associamos os nossos feitos à mensagem do Evangelho: nós 
pregamos!

"Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para 
que VEJAM as suas boas obras E glori�quem ao Pai de vocês, 
que está nos céus". (Mt 5:16)

E o que tudo isso tem a ver com dar pirulito? Nessa 
semana nós estamos realizando alguns programas com 
crianças de diferentes escolas. (Mais detalhes em 
https://www.facebook.com/igrejafonte.pa/) Uma das 
conversas que eu tive com outro colega de ministério foi se 
nós daríamos ou não algum pirulito no �nal das 
programações. Resolvemos que sim, por quê? Os milagres 
de Jesus eram manifestações de quem Ele realmente era e 
isso divulgava a respeito dEle que, em última análise, 
desejava pregar. Os pirulitos, pensei, poderiam potencializar 
perguntas de pessoas que não estavam no programa: 
"quem te deu esse pirulito?" "Onde você conseguiu esse 
pirulito?" "Quem são essas pessoas?" "O programa foi 
legal?" "O que eles ensinaram?" Os pirulitos poderiam ser 
gatilhos para pessoas se interessarem pelo conteúdo do 
programa e, ainda mais, pela essência dele: Cristo oferece 
vida abundante!

Que Deus nos ajude a testemunhar �elmente as Suas 
obras, inclusive aquelas que Ele faz através de nós.

Nas últimas semanas eu tenho re�etido sobre o quanto 
Jesus foi notoriamente reconhecido e desejado pelo povo 
enquanto alguém que fazia milagres. Além de expulsar 
demônios e curar doentes, ele ensinava com autoridade e 
ganhava admiração. Ainda assim, apesar de todo o 
reconhecimento do povo, foram poucos que associaram seus 
feitos a quem Ele era. Mais que um milagreiro e exorcista, 
Jesus era o Messias, Deus em carne e osso, aquele que cuida 
do nosso bem-estar de forma holística e eterna.

Fazer milagres, expulsar demônios e ensinar com 
autoridade fazia parte do ministério de Jesus. Tais feitos 
chamavam a atenção das pessoas por onde Ele caminhava e 
as notícias a seus respeito se espalhavam rapidamente (Mc 
1.28,45).  Muitos queriam tê-lO por perto para experimentar 
da cura e do poder disponível nEle. Todavia, ainda que Ele 
tenha curado muitos e expulsado vários demônios, Jesus 
deixou claro que os milagres não eram um �m no Seu 
ministério. Ele precisava PREGAR, "foi para isso que eu vim", 
Ele disse (Mc 1.38).

Há pouco tempo, um dos meus colegas de ministério fez 
um gerador eólico para que uma família da nossa região 
pudesse ter alguma energia elétrica. O objetivo era que ela 
pudesse ligar algumas poucas lâmpadas de noite; nesse 
local não há energia. Depois que divulgamos as fotos 
(https://bit.ly/2VJcmiC) diversas pessoas olharam para o 
nosso grupo com olhos diferentes, com mais credibilidade, 
com mais respeito, com mais admiração. Mas a verdade é 
que o gerador não é um �m no nosso trabalho. Ele é um 
meio para mostrar como o amor de Cristo transforma. Ele 
nos transforma a ponto de pessoas contribuírem para nossa 
permanência em Paulo Afonso e região. Ele nos transforma a 
ponto de nos dar a convicção que estamos no local certo para 
servi-lO. Ele nos transforma, a ponto de pessoas dedicarem 
tempo para orar em nosso favor e a favor desse Reino 
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