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Em Romanos 12:11 vemos a seguinte 
declaração: Não sejam lentos no cuidado, sejam 
fervorosos no espírito servindo ao Senhor. Este 
versículo está em um contexto de prá�ca da vida 
cristã. Nos versículos 4-8 do mesmo capítulo o 
apóstolo falou sobre os dons espirituais que são 
concedidos aos cristãos para pra�carem as obras 
que o Senhor deseja.

 
Há uma estória infan�l bem conhecida: o grilo e 

a formiga. Nela, as formigas passam todo o verão 
trabalhando, vão atrás de estocar man�mentos 
para o rigoroso inverno e proteger-se contra o dia 
mal. Já o grilo prefere aproveitar o verão de outra 
maneira, ele procura se diver�r, aproveitar o sol 
sem pensar no futuro. Passado algum tempo, chega 
o inverno. O grilo se vê agora sem alimento e sem 
proteção, enquanto as formigas estão bem 
protegidas e alimentadas. 

O ensino dessa estória tem muita relação com 
o que Paulo nos ensina. Alguns cristãos vivem como 
grilos, gostam das músicas da igreja, gostam de 
escutar boas mensagem, gostam da experiência 
que passam quando vem a uma programação, 
porém não tem acumulado nada para os dias 
di�ceis e muito menos para a eternidade. 

Aqueles, porém, que olham para a salvação em 
Cristo e os dons recebidos como oportunidade de 

servir ao Senhor com fervor e prontos a cuidar das 
outras pessoas, são como essas formigas que, 
pouco a pouco, fazem o trabalho esperado e estão 
prontas para as situações adversas e para seu 
encontro com o Senhor. 

Saindo de uma situação de pandemia e 
olhando para uma igreja que tem muitas pessoas, 
há uma grande tendência de sermos menos a�vos 
no trabalho ao Senhor, porém essa não é a 
realidade. 

Há diversas oportunidades de servir ao Senhor 
com fervor e pron�dão. Nas áreas de evangelismo, 
grupos pequenos, ensino e cuidado infan�l, com a 
juventude, comunicação, som, estacionamento 
etc. Cada área da igreja tem suas demandas de 
pessoas dispostas e fervorosas em servir ao 
Senhor. Não seja um cristão grilo; aproveitando o 
curto verão, e padecendo por um longo inverno, 
seja como uma formiga, disposta nas mãos do 
Senhor a cumprir aquilo que o próprio Deus 
capacita para fazer na dependência Dele para a 
obra Dele. 

Que possamos buscar fazer a vontade de 
nosso Senhor com as capacitações e dons que ele 
nos concede. Não debaixo de preguiça ou falta de 
diligência, mas em obediência e amor a Deus.
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