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20. O mistério das moscas mortas
Jesus cumpre a sua missão com garra, com paixão, com
vontade!
E quem segue Jesus não pode ser um "mosca morta"!
Todos os que são de Jesus fazem a diferença.
Desde o tempo dos mártires, quem segue Jesus de
verdade, está disposto a dar a sua cabeça por Jesus.
O profeta Jeremias diz: “Maldito homem que cumpre a
obra de Deus com negligência (sem vontade)!”
Na verdade, a medida do nosso Amor a Jesus é o nosso trabalho
por ele: quanto nos desdobramos por ele, assim como, a medida
amor de Jesus por mim é a Cruz que ele enfrentou por mim.
O primeiro sinal de uma pessoa que ama apaixonadamente Jesus, e
por ele se sente amada com a mesma paixão, é a EVANGELIZAÇÃO.
Irmãos queridos, como dizia São João Paulo II, a Missão é a
"medida exata da nossa fé: quando esfria a Fé, esfria também a Missão!".
Portanto, se uma pessoa está cheia do fogo do Espírito, ela se lança, com
coragem, com ousadia.
Quando uma equipe de Evangelização ou uma casa de acolhida está viva,
ela "corre" com Jesus. Com Jesus, ela grita: "Eu vim lançar fogo sobre a
terra e como gostaria que já estivesse aceso!".
As idéias vêm, quando uma pessoa se entrega de corpo e alma para o Reino dos Céus, para
IMPLANTAR o Reino dos Céus.
Se uma pessoa vive como uma "mosca morta", nunca convida ninguém para o JE-shua, Ruah,
Cana... Nunca traz ninguém para a casa de acolhida, sempre diz que ninguém fala sim para ela,
bom, então essa pessoa deve olhar para dentro de si e se perguntar se ainda ficou alguma brasa
acesa do Espírito Santo, que ela recebeu no seu retiro!
Na verdade, não deveria ser necessário convidar ninguém para evangelizar, porque é o próprio
fogo que a pessoa tem dentro, que sai para fora. O fogo que você tem no coração sai pela
garganta... a boca fala do que o coração está cheio! Vice versa, se você tenta convencer uma
pessoa que não vive sua fé, a evangelizar, é igual levantar um elefante que dorme! Podemos
dizer que uma pessoa que não evangeliza está morta por dentro, não evangeliza porque não tem
nada de bom para dizer ao mundo. Esse é o verdadeiro motivo!
Mas, quando você se torna discípulo apaixonado, então toda ocasião é boa para expressar sua fé,
seja pelas obras, seja pela palavra!
Se uma pessoa não tem Deus no coração, mesmo que um dia tenha sido batizado... não vai
conseguir evangelizar, está sem força, fala que não tem tempo... que deve cuidar dos filhos, que
essa é a sua primeira missão... tudo verdade! Mas porque tem pessoas que fazem tudo isso e,
ainda, evangelizam e outros que não conseguem nem lidar com a própria família...?
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A verdade é só uma: quem tem Deus no coração o proclama ao mundo e, quem não tem Deus
não fala uma palavra. Essa é a causa da falta de convite para o Je Shua, Ruah, Cana...
Irmãos, não vamos nos esconder atrás de um dedo!
Uma equipe de evangelização que não convida ou convida à míngua, significa que é uma equipe
morta, feita de pesados elefantes mortos ou adormecidos!
Quando em um encontro de evangelização tem cadeiras vazias, empilhadas de lado, devemos
pensar: quantas pessoas estão lá fora, esperando alguém que os convides a ocupar aqueles
lugares..? É vergonhoso não alcançar 120 boas inscrições antes do retiro...!
Existem equipes de evangelização bem ativas que alcançam até 200 inscrições antes do retiro, às
quais precisamos dar ordem de parar para, não ter um numero excessivo de cursistas. Então
porque devemos frear alguns, enquanto outros são preguiçosos e não conseguem chegar a 50
inscritos? A resposta é simples: esse servos não obedecem ao Grande Rei, Jesus Cristo, que os
convida a sair, sair, sair, convidar, convidar, convidar.
Irmãos, não falamos isso para deixar ninguém magoado, aliás, estamos até felizes, pois, nesse
último mês, tivemos muitas melhoras, mas ainda temos muito a melhorar. Todos juntos, podemos
fazer muito mais e, assim, sermos bons servos, e obedientes à ordem de Evangelizar, para encher
a sala do Reino de Deus, encher a Igreja.
Muitas vezes falamos, e hoje repetimos, que um cristão sem Espírito Santo é mais pesado do que
um elefante morto!
Pobres coordenadores que se encontram com uma equipe de "elefantes mortos"! Que estes,
ficassem, pelo menos, no cemitério, assim, a equipe caminharia melhor!
O que é um elefante morto?
Um elefante morto é uma pessoa que reclama por tudo, reclama porque tem formação, chega
atrasado, sai antes, diz que não tem ninguém em casa para fazer o almoço para a família e,
quando chega em casa, senta na frente da televisão...
A única coisa que ele quer é estar presente no retiro JS, Cana, Ruah, porque é emocionante,
porque todo mundo chora...
Mas quando se trata de acompanhar os novos, de fazer diálogo, então, não existe tempo, nem se
fala de uma ficha. Ele diz que tem a simples função de ajudar.
Elefante morto, se arrasta e não anda, não busca formação, não faz o diário, não posta o
propósito... diz que é muita coisa, mas, não desgruda das redes sociais ... Se você pergunta os 10
mandamentos, não se lembra, não é nem capaz de repetí-los... se você pergunta o significado do
creio, não sabe nem te responder... reclama por um simples vídeo mensal...
Pois bem, é muito importante na vida FAZER ESCOLHAS CLARAS: se eu desejo caminhar, então
não posso ficar parado.
Será que os primeiros cristãos, dos quais tantas vezes falamos, não tinham nada pra fazer? Como
é que em poucas dezenas de anos encheram o império romano da doutrina de Cristo?
De um bocado de homens analfabetos, logo se tornaram milhares, centenas de milhares e, pouco
antes do Cristianismo ser reconhecido como religião do mundo, a multiplicação foi assustadora:
em 50 anos, os cristãos passaram de 1 milhão a 6 milhões. Todos se convertiam nobres e pobres,
mesmo com o perigo de ser devorados pelos leões no circo!
São Pedro e São Paulo olhavam lá do céu, mas a avalanche da evangelização não parava.
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Irmãos, será que esse povo não tinha nada para fazer e podia falar de Jesus a vontade, ou, será
que conseguiam encharcar o trabalho de evangelização? Que estavam tão apaixonados por Jesus
que saia continuamente de sua boca e de seu coração o anúncio do Evangelho.
Diante desses exemplos e dessa palavra podemos, num momento de reflexão, nos interrogar: que
espaço ocupa a Fé na minha vida? Que espaço eu dou à formação? Eu reclamo, sou pontual, amo
me formar nas coisas de Deus? Quantas pessoas convidei nesse ultimo mês?
O exercício de hoje e amanhã será preencher essa folha, olhando para a minha equipe. Como se
pede no texto a seguir, será preciso fazer uma radiografia dos convites e das inscrições da nossa
equipe e isso nos ajudará a refletir também sobre nós mesmos.
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Importante registro dos irmãos que cada membro da equipe convida.
Quem convida é o natural “cativante” da pessoa convidada
Escrever, nessa coluna todos os
membros da nossa equipe, para
manter um controle claro de quem
convida quem e não convida.

Fichas de inscrição entregues (escrever nome e contato da pessoa
que o irmão conseguiu convidar e inscrever)

Esse irmão, inscrito nessa coluna,
convidou esses 4

1.

a.
b.
c.
d.

2.

a.
b.
c.
d.

3.

a.
b.
c.
d.

4.

a.
b.
c.
d.

5.

a.
b.
c.
d.

6.

a.
b.
c.
d.

7.

a.
b.
c.
d.
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8.

a.
b.
c.
d.

9.

a.
b.
c.
d.

10.

a.
b.
c.
d.

11.

a.
b.
c.
d.

12.

a.
b.
c.
d.

13.

a.
b.
c.
d.

14.

a.
b.
c.
d.

15.

a.
b.
c.
d.

PROVA 20

16.

a.
b.
c.
d.

Nome inteiro (em letra de forma) de quem faz a prova: ______________________________________________________
Frat. __________________________________Data da prova __________ Assinatura: _____________________________________
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17.

a.
b.
c.
d.

18.

a.
b.
c.
d.

19.

a.
b.
c.
d.

20.

a.
b.
c.
d.

21.

a.
b.
c.
d.

22.

a.
b.
c.
d.

23.

a.
b.
c.
d.

24.

a.
b.
c.
d.

25.

a.
b.
c.
d.
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21. O mistério das moscas mortas (2)
“Fogo vim trazer à terra e como gostaria que já estivesse se alastrando” é o lema que deve
acompanhar toda nossa obra, todo nosso trabalho. Ruah, Caná, Jé Shuá, Ajarai, vim trazer a essa
terra e como gostaria que já estivesse se alastrando!
Casas de acolhida vim trazer à terra e como gostaria que já estivessem se alastrando...
Essa é a Missão Belém... ela não é um prato de “moscas mortas”, mas um braseiro capaz de
incendiar o mundo!
Não se trata de um entusiasmo adolescencial, mas de uma “revolução profunda”. É bonito quando
os jovens se organizam para ir à JMJ de Cracóvia, com inúmeras dificuldades. É bonito que
centenas de irmãos italianos partam para Medjugorje todo ano, enfrentando o calor terrível do
verão italiano e croata, enfrentando os áridos montes, para fazer uma experiência com Nossa
Senhora. Isso é “lançar fogo sobre a terra”!
É bonito ver como a Missão do Haiti, que surgiu em cima de um lixão, consigue dar a vida mais de
1500 crianças, tirando-as do esgoto, alimentado-as e dando carinho e estudo. A luta é sem fim,
mas os missionários não desistem. Além da Escola, INVENTARAM TODA A CAMINHADA DO
AJARAI, que seria um JS para crianças e, agora, repartem com garra com os jovens. Isso é lançar
fogo sobre a terra!
Diz Jesus: “Quem não está comigo está contra mim! E quem não recolhe comigo, dispersa!”
Se eu não sou ativo ao lado de Jesus, se eu não o defendo, se eu não construo o seu Reino, se eu
não TRABALHO ATIVAMENTE, EFICAZMENTE, então, automaticamente, eu ESTOU CONTRA
JESUS. Sim, porque mesmo a pessoa que não toma posição nenhuma, já esta matando Jesus!
O espectador, aquele que não entra em campo para jogar... é filho do capeta, porque quem fica
de braços cruzados faz o jogo do capeta! Não há espaço para os espectadores no estádio de
Jesus: todos devem jogar no time de Jesus.
Quem não se encontra no time de Jesus, está automaticamente no time adversário.
SOMENTE UMA PESSOA ATIVA ESTÁ COM JESUS. O preguiçoso, o lerdo, o "elefante morto" é filho
do capeta!
Não é por a caso que a Bíblia inteira condena os "preguiçosos"!
Portanto, hoje, podemos pensar como sair do nosso comodismo, como ser ativos para Deus, como
ter uma mente “empreendedora”, como criar novas iniciativas para evangelizar, como envolver
outros na roda de Jesus, como ajudar a permanecer aqueles que já estão com Jesus...
Uma mente que ama, nunca para de pensar, de sonhar, de criar.
O cristão só pode ser uma pessoa ativa, uma pessoa que ama. Não esqueçamos que o contrário
do amor não é propriamente o ódio, mas a indiferença, é ignorar o irmão, isso é pior do que o
ódio. Portanto uma pessoa que ignora Deus, que vive sem se interessar pelas coisas de Deus, é
um ateu prático e verdadeiro.
Infelizmente, existem muitas pessoas que, se você pergunta qual é sua religião, elas ficam
silenciosas um momento, depois falam... hummm, eu não tenho religião... então sou católico!
O que significa isso? Foram batizadas, até fizeram catequese, mas, depois da primeira comunhão
ou da crisma, nunca mais colocaram pé na Igreja. Isso é um ateísmo prático!
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Você entende irmão, como é importante ser preenchidos do Espírito Santo, porque sem ele nós
somos mais travados do que sucata no cemitério de carros velhos! Somos mais lerdos do que um
elefante paralisado. Andamos com uma baleia morta nas costas! Quer dizer, ficamos esmagados
por tudo... até uma formiga se torna um baleia para quem não tem o Espírito.
Aparece a oportunidade de fazer um convite e ... você não tem tempo, não quer quebrar a bendita
privacidade de quem está ao teu lado... na verdade você é esmagado pela vergonha!
Se te propõem para ser um "formador", um "coordenador"... então você fala que já está
esmagado pelos compromissos do trabalho, os compromissos de casa...
Sem o Espírito Santo, você nunca será como o casal Aquila e Priscila, como Lídia... Lembre-se que
naquele tempo, quem organizava reuniões cristãs em sua casa, tinha o martírio assegurado!
Irmãos, é impossível viver sem Espírito Santo: a nossa cabeça se torna cega e vazia, o nosso
coração se apaga, nos tornamos diabolicamente egoístas e travados...
Pelo contrário, quem vive do Espírito Santo, quem pede o Espírito Santo, voa e corre como os
Apóstolos, como Felipe, como Estevão, como a Samaritana, como Maria Madalena... corre e
anuncia!
Quem está cheio do Espirito Santo não tem medo de assumir encargos e serviços, desde que seja
para o bem da Igreja.

A prova de hoje será a mesma de ontem: se aplique a completar o registro que ontem
apresentamos

