Mensagem pregada pelo pastor Guilherme de Amorim Ávilla Gimenez na Igreja Batista
Betel em 12 de março de 2017 às 10:15.
SÉRIE: EU
TEMA: CRIADO COM UM PROPÓSITO
TEXTO: Colossenses 1.16, 17
Um dos livros evangélicos mais lidos no mundo inteiro se chama Uma
vida com Propósitos, de Rick Warren. Traduzido para várias línguas, esse
livro parte de uma inquietude humana: Por que eu existo? Essa
pergunta é feita durante a vida algumas vezes, principalmente quando
passamos por lutas e quando vamos vencendo etapas da vida, como as
normais transições entre a adolescência e a juventude, e por aí vai.
A grande maioria das pessoas admitirá que foi criada por Deus. Mas o
motivo disso será um questionamento para muitos. Por que nós fomos
criados por Deus?
“A menos que se admita a existência de Deus, a questão que se refere ao propósito
para a vida não tem sentido”. (Bertrand Russell, ateu)
DEUS QUIS
Essa é uma declaração capaz de explicar uma série de coisas. Deus quis nos criar. Foi sua
vontade criar o ser humano. Uma das declarações bíblicas que trazem essa verdade está
em Colossenses 1.16:
“Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis,
sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades; todas as coisas foram criadas por
ele e para ele”. (Colossenses 1.16)
“Pois tudo, absolutamente tudo, nos céus e na terra, visi ́vel e invisi ́vel [...] todas as coisas
começaram nele e nele encontram seu propó sito”. (Paráfrase – Bíblia A Mensagem)
A grande explicação da existência humana não está no homem, mas sim em Deus. Nosso
propósito não está relacionado a qualquer agenda humana, mas sim à agenda divina:
Ele quis nos criar. A vontade de Deus é o princípio de qualquer explicação relacionada à
existência humana.
As grandes explicações relacionadas à existência humana não são questões científicas,
mas sim de fé. Nossas inquietudes não são amenizadas pela ciência, mas sim pela vida
espiritual.
DEUS QUIS. ELE SIMPLESMENTE QUIS
Talvez você admita a vontade de Deus em criá-lo, mas insiste em perguntar: por que
Deus quis me criar? Se quer uma resposta franca, posso dizer: Deus simplesmente quis.
Não podemos explicar isso. É uma realidade espiritual muito profunda.
“Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste”. (Colossenses 1.17)

“Antes de tudo, ele já existia, e, por estarem unidas com ele, todas as coisas são
conservadas em ordem e harmonia”. (NTLH)
Quando comparei a versão NVI com a NTLH, fiquei bem curioso em descobrir
qual seria a palavra que foi traduzida por “tudo subsiste” (NVI) e “conservadas em
ordem e harmonia”. (NTLH)
συνισταω (sunistao) traz a ideia de “estabelecer com, colocar no mesmo lugar, juntar
ou unir. Colocar junto por composição ou combinação, ensinar pela combinação e
comparação”.
O comentário da EnduringWord sugere que toda a explicação e manutenção do universo
se dá por Jesus Cristo. Não há explicações longe Dele. Nossas razões estão Nele.
“Não há como nos compreendermos longe de Deus. Somente através de um
relacionamento pessoal com Jesus teremos condição de compreender nossa própria
existência”. (Guilherme Gimenez)
DEUS QUIS. ISSO GARANTE QUE VOCÊ É ESPECIAL
“Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua
mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e
perfeita vontade de Deus”. (Romanos 12.2)
Deus nunca erra. Se Ele quis fazer algo, o motivo, com certeza, é perfeito. Deus quis criar
você e isso o torna especial. Mas, para sentir-se assim, você precisa quebrar um modelo
de pensamento que foi introduzido em sua mente por essa sociedade. É um “padrão do
mundo”. Essa sociedade diz que você vale pelo que tem e conquista. Mas, na realidade,
você vale porque Deus resolveu criar você e lhe dar valor. Quando você conseguir
entender isso, então começará a entender o propósito pelo qual foi criado.
“Você foi criado pela vontade de Deus. Esse é o início de uma vida de valorização pessoal
e que se satisfaz em Deus”. (Guilherme Gimenez)
Você é quem é por uma razão.
Você faz parte de um plano complexo.
Você é uma criação original, preciosa e perfeita,
denominada como notável homem ou mulher de Deus.
Você tem essa aparência por uma razão.
Nosso Deus não cometeu nenhum erro.
Ele o teceu no útero,
você é exatamente o que ele quis fazer.
Os pais que você teve foram escolhidos por ele,
e, a despeito de seus sentimentos,
eles foram feitos sob medida
para os planos que Deus tem em mente,
e estão aprovados pelo Senhor.

Não, aquele trauma que você enfrentou não foi fácil.
E Deus chorou por aquilo o ter machucado tanto;
mas foi permitido para moldar seu coração
para que você crescesse à sua imagem.
Você é quem é por uma razão.
Você vem sendo moldado pela vara do Senhor.
Você é quem é, amado,
porque há um Deus!
(Russell Kelfer. Citado por Rick Warren em Uma Vida com Propósitos.)
“Você foi criado pela vontade de Deus. Essa é a grande explicação que você precisa na
vida. Deus sempre faz o correto e o melhor: quando não entender algo em sua vida,
descanse nessa verdade”. (Guilherme Gimenez)

