
Ofertas de trabalho estão na maioria 
das vezes seguidas de pré-requisitos, não 
apenas de formação, mas também de 
experiência. Muito mais do que a formação 
de alguém, é a experiência que faz grande 
diferença numa possível contratação. 
Dificilmente algum empregador contratará 
alguém sem que este tenha experiência na 
área em que precisa suprir suas demandas.

É verdade também, que há pessoas 
misericordiosas que oferecem 
oportunidades para quem não tem 
experiência, com o desejo de formar suas 
competências e habilidades, enxergando a 
mo�vação de alguém disposto a aprender.

No início de Seu ministério terreno, 
Cristo formou uma equipe a fim de 
prepará-la para uma grande obra. O 
currículo dos primeiros doze integrantes 
desta equipe era bastante variado; havia 
todo nível de formação, do "avançado" ao 
"iniciante". Entretanto, mesmo alguns 
aquém do que poderia ser exigido, Cristo os 
escolheu, e por poucos anos teve a 
oportunidade de treiná-los. Apesar de 
limitados, eles seguiram a Cristo para 
aprender e fazer parte do Seu plano.

Você muito provavelmente já ouviu o 
provérbio inglês: "Mar manso nunca fez bom 
marinheiro". Gosto desta frase, pois me 
lembra das oportunidades que Cristo nos dá 
através das provações, de nos 
aperfeiçoarmos para toda boa obra. Assim 
também os ensinamentos do Mestre 
encontraram lugar em Sua equipe; é verdade 
que um deles o traiu, mas os outros, depois 

de passarem por diversas situações de 
dificuldades e perseguição, adquiriram 
experiência e foram usados tremendamente 
no início da formação da Igreja de Cristo, 
após Sua morte e ressurreição.

O fato é que ainda hoje, procura-se 
mais homens e mulheres, dispostos a 
fazerem parte da "equipe" de Cristo. É bom 
saber que não importa o nível de formação, 
classe social, etnia, idade, antecedente 
criminal ou qualquer limitação. Assim como 
os primeiros que O seguiram, Ele deseja que 
nos entreguemos sem reservas e nos 
coloquemos a Sua disposição, para sermos 
capacitados e usados na Sua obra.
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