Mensagem pregada pelo Pastor Guilherme de Amorim Ávilla Gimenez na Igreja Batista Betel, em 26 de
fevereiro de 2017, às 10:15.
SÉRIE: NÓS
TEMA: UMA EQUIPE COM UM PROPÓSITO
TEXTOS: Mateus 4.18-25
“Andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos: Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles
estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: ‘Sigam-me, e eu os farei pescadores
de homens’. No mesmo instante eles deixaram as suas redes e o seguiram.
Indo adiante, viu outros dois irmãos: Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Eles estavam num barco
com seu pai, Zebedeu, preparando as suas redes. Jesus os chamou, e eles, deixando imediatamente seu pai
e o barco, o seguiram.
Jesus foi por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas novas do Reino e curando
todas as enfermidades e doenças entre o povo.
Notícias sobre ele se espalharam por toda a Síria, e o povo lhe trouxe todos os que estavam padecendo
vários males e tormentos: endemoninhados, epiléticos e paralíticos; e ele os curou.
Grandes multidões o seguiam, vindas da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judeia e da região do outro lado do
Jordão.”
“Não estamos juntos apenas porque queremos estar juntos. Estamos juntos porque somos atraídos pelo
mesmo propósito”. (Guilherme Gimenez)
HÁ PROPÓSITOS... e propósitos
A palavra propósito tem origem no latim “PROPONERE”, que é a união de duas palavras: “Pro”(a frente) e
“Ponere”(colocar, por). Propósito é a ideia de colocar algo a frente, ser guidado por algo.
Nós podemos ser guiados por uma série de coisas, ideias, pensamentos... Podem ser elevados, destacados,
importantes como podem ser fúteis. Nós dedicaremos nosso tempo, nossa atenção, nosso amor àquilo
que estiver a nossa frente.
ILUSTRAÇÃO – PESCARIA
Qual é o real propósito da pescaria? Para alguns, os peixes. Para outros, a viagem, a bebida, a conversa
com os amigos. Isso não é errado, mas poderíamos obter o mesmo objetivo indo a um parque juntos ou
fazendo uma viagem.
OS PROPÓSITOS DEFINEM A EQUIPE
- Jesus estava criando sua equipe (os 12 discípulos);
- Na chamada dos discípulos, nós temos a declaração do propósito daquele grupo que nascia:
"Sigam-me, e eu os farei pescadores de homens"
“Saindo, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse-lhe: ‘Siga-me’. Mateus
levantou-se e o seguiu”. (Mateus 9.9)
- O mesmo verbo: “seguir”. Os discípulos não foram convidados apenas para se reunir, mas sim para se
reunir em torno de um propósito, de seguir algo, ou melhor, alguém: o próprio Jesus Cristo.
“Nós estamos reunidos, fundamentalmente, por causa de Jesus Cristo: Ele é o nosso propósito. Nada é
maior do que Jesus Cristo quando o assunto é igreja”. (Guilherme Gimenez)
Não estamos reunidos aqui...

- Por nós mesmos;
- Por nossas canções ou programações;
- Por vínculos, sejam eles quais forem.
- O propósito seleciona as pessoas para a equipe, por isso deveriamos ser mais francos, principalmente
com os novos crentes, para que eles, desde cedo, entendessem o motivo pelo qual estão entrando na
igreja.
OS PROPÓSITOS MOLDAM A EQUIPE
- Se o propósito é a guerra, a equipe se torna um exército;
- Se o propósito é o esporte, a equipe se torna um time;
- Se o propósito é seguir a Cristo, a equipe se torna uma IGREJA.
“E disse Jesus: ‘e eu os farei pescadores de homens’"
“Os propósitos interferem diretamente em nossa forma de agir, de falar, de nos comportar e alteram
nosso pensamento. Talvez seja isso que o apóstolo Paulo quis dizer ao utilizar a frase ‘Nós, porém, temos a
mente de Cristo (1 Coríntios 2.16)’” – Guilherme Gimenez.
OS PROPÓSITOS DIRIGEM A EQUIPE
- Os discípulos, movidos pelo propósito, se tornaram pescadores de homens. Saíram proclamando a
mensagem de Cristo e, mesmo quando Jesus ascendeu aos céus, eles continuaram cumprindo sua missão.
Os propósitos...
- nivelam a equipe;
- motivam a equipe;
- criam um ambiente abençoador para a equipe;
- Unem a equipe.
AO CHAMAR OS DISCÍPULOS...
- Jesus se tornou seu propósito;
- Jesus lhes deu uma direção;
- Jesus lhes garantiu um futuro focado no Reino de Deus e não neles próprios.
NOSSO PROPÓSITO É JESUS...

