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“E não sejais como vossos pais, aos quais clamavam os primeiros profetas, dizendo: Assim diz o SENHOR dos Exércitos:
Convertei-vos agora dos vossos maus caminhos e das vossas más obras; mas não ouviram, nem me escutaram, diz o
SENHOR” Zacarias 1:4

2012 - O ano do AVIVAMENTO e do DISCIPULADO
Quantas vezes você vê uma placa indicativa de perigo e
continua a não observá-la? Seriam uma, duas, três?
Quantas vezes você, ao perceber que algo está errado,
continua com a mesma ação de quando não percebia? Ao
corrigir uma criança sobre algo errado, você acha que ela
para de praticar após quantas correções?
Perguntas como estas e pessoas que têm resposta
demorada aos estímulos é um assunto presente na Bíblia e
quando meditamos sobre este item temos muito a
aprender com o Senhor.
Desenvolvimento
Estamos no ano de 520 a 518 a.C, especificamente na terra
de Jerusalém. Zorobabel e Josué conduziram cerca de
50.000 judeus no retorno a Jerusalém. A missão primordial
era a reconstrução do templo, obra que iniciaram logo que
chegaram.
Nota-se que essas 50.000 pessoas eram constituídas
basicamente de pobres, uma vez que os ricos não quiseram
fazer o caminho de volta. Este fato favorecia ainda mais o
desânimo deles frente a missão de reconstrução do templo.
As investidas do inimigo foram tantas que a obra ficou
parada por um período de quase 10 anos.
Nesta ocasião Deus levanta, entre outros, 02 homens, Ageu
e Zacarias, sendo este último muito jovem. Eles levaram ao
povo uma mensagem de ânimo e de esperança,
objetivando com que o povo voltasse a atenção à obra de
reedificação do templo.
A mensagem de Zacarias foi muito forte. Na bíblia ele é
reconhecido como o maior profeta messiânico, tendo
inclusive usado suas profecias para relatar algo na primeira
pessoa, dando a entender que era o próprio Jesus que

falava em sua boca: “E olharão para mim, a quem
traspassaram.” Zc 12.10.
Zacarias aprendera uma lição muito importante e Deus usa
sua vida para nos transmitir esta lição acerca da repetição
dos erros. Ele era filho de Judeus, mas havia nascido na
Babilônia e ali convivido com a cultura local, tendo todos os
elementos necessários a uma total negação à pessoa de
Deus e a sua obra.
Lembra de Daniel, Misael, Hananias e Azarias? Eles
levaram o conhecimento de Deus à Babilônia e ali
prosperam. Já Zacarias trouxe da Babilônia o conhecimento
de Deus, que Daniel havia levado, e também prosperou em
Jerusalém. Ele, Zacarias, fazia parte de uma nova geração, a
geração que havia se levantado no cativeiro. Naturalmente
esta geração tinha como opção o caminho do
distanciamento de Deus, ou o da proximidade. Meio terno
não era cabido.
Zacarias aprendera no cativeiro algo que as outras pessoas
não tinham aprendido e por este motivo Deus usa a sua
vida para nos ensinar esta grande lição registrada nestas
palavras:
“E não sejais como vossos pais, aos quais clamavam os
primeiros profetas, dizendo: Assim diz o SENHOR dos
Exércitos: Convertei-vos agora dos vossos maus caminhos
e das vossas más obras; mas não ouviram, nem me
escutaram, diz o SENHOR.” Zacarias 1:4
Entre outras palavras, o Senhor estava usando a vida de
Zacarias para nos alertar que ele não olha para a forma
errada como nossos pais agiram para com ele e sim que
Deus quer que iniciemos uma nova geração. Sinto esta
verdade muito clara em minha vida e quero que sinta
também na sua, pelo ao menos nas seguintes condições:

1. PAIS QUE NÃO SERVIRAM A DEUS
Independente de seus pais não terem servido, cabe a você,
agora, a oportunidade de servir com todo o seu coração,
alma e tempo.
Não precisamos viver na tradição de nossos pais que
pensavam servir a Deus, mas não faziam distinção entre a
adoração e profanação. Entre o orar e o rezar, ou mesmo
entre o cultuar e o missar.
2.

PAIS QUE NÃO FORAM LÍDERES DO SENHOR

Independe. Zacarias está nos chamando ao entendimento
que a postura de liderança no reino de Deus é uma decisão
pessoal de atendimento ao chamado de Jesus.
Mesmo que seus pais não sejam ou não tenham sido
pastores ou nem mesmo pessoas convertidas ao Senhor
Jesus, nem por isso você precisa carregar sobre os seus
ombros o peso de fazer a obra do Senhor de qualquer
maneira.
Deus busca pessoas que queiram iniciar uma nova geração.
Foi assim que ocorreu com Zacarias quando ele entendeu
que embora seus pais tivessem desobedecido ao Senhor e
assim levados ao cativeiro, não era dele a responsabilidade
e sim o era a oportunidade de fazer agora coisas novas e
diferentes das que foram praticadas de forma pecaminosa.
Independente de como agiram nossos pais, no que
concerte a pouca atenção ao reino de Deus, quero desafiálo, como líder, a fazer coisas novas e diferentes. Desta
forma vamos avaliar com muito mais atenção como
estamos procedendo em nossas ações no reino:
1- NA CRIATIVIDADE
Podemos tomar a iniciativa de sermos alguém totalmente
apático, levado conforme as oportunidades concedidas
pelos outros, ou podemos inovar no reino com mais
criatividade, objetivando com isto mais pessoas para o
reino de Deus.
Um líder que não é criativo não atrai as pessoas. Sei disto e
tenho plena consciência. Jesus usou de criatividade para
transmitir as boas novas e isto foi o que impactou aquela
incrédula geração. Então se quisermos atingir, ampliar e
melhorar ainda mais nossa célula, devemos usar dos
artifícios da criatividade.
Este tema nos remete ao raciocínio de como estão nossas
reuniões de Célula. Como está nosso envolvimento como

os discípulos e se os alvos de crescimento que traçamos
estão sendo atingidos.
2- NO APROPRIAR-SE DA PALAVRA.
A bíblia menciona que a pessoa que ensina deve esmerarse por ensinar. Passar o Alimento na Célula é muito mais
que uma simples leitura. Você precisa apropriar-se da
palavra, para depois transmitir aos seus discípulos. Vamos
lá, incorpore! Deixe fluir a unção e depois de cheio
certamente seus discípulos vão receber mais de Deus, até
mesmo mais do que você pensava em ter. Transmitir o
alimento de forma agradável nunca é algo enfadonho.
Recentemente fui num restaurante com a Pastora. A
comida foi maravilhosa, mas o melhor sabor desta comida
não estava somente em sua essência e sim no ambiente
gerado por aqueles que nos serviram, incluindo a
recepcionista, o garçom, o caixa e (veja que é apenas mais
um item) aqueles que prepararam o alimento. Se o
alimento fosse bom, mas o ambiente não fosse propício ao
bom apetite, certamente não estaria tecendo estes
positivos comentários. Se o ambiente fosse bom, mas o
alimento não fosse o melhor, também os comentários não
seriam positivos. É um conjunto. Você já tem o melhor
alimento, vindo diretamente de Deus, cabe agora a você
gerar, criar o ambiente propício à boa degustação do
discípulo.
Nesta mesma lógica vamos ver como estamos nos
comportando diante de Deus, em itens como: adoração
que ultrapassa o cotidiano; na sinceridade do serviço com
qualidade ao seu reino; na pureza de nossas ações e na
simplicidade como tratamos o evangelismo. É um exercício
de raciocínio que desejo imensamente despertar em você.
Conclusão
Zacarias aprendeu e tinha respaldo diante de Deus e dos homens
para nos ensinar a lição de que Deus estava querendo tratar com
uma nova geração. Não a geração cativa, mas a geração que
aprendera com o sofrimento e agora sabia valorizar a liberdade. Da
mesma forma somos eu e você. Estamos iniciando uma nova
geração. Geração que é CRIATIVA, que APRORIA-SE DA PALAVRA e
que escreve uma história de servir a Deus com liberdade,
independentemente de como fizeram nossos pais.
Agindo assim você é LIDER. E não é um líder qualquer. É um LIDER
DE GERAÇÃO, como foi Zacarias.
VANDERLEY LIMA
Pastor da Igreja de Cristo, Ministério Apostólico Nova Terra.
Vanderley.lima@igcristo.com // twitter @vanderleylima

