AÇÃO SOLIDÁRIA
(1ª de 02/2012)

Quem É Superior?
"Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade; cada um considere os
outros superiores a si mesmo" (Filipenses 2:3).
Dois membros de igreja começaram a discutir sobre como eles deveriam organizar o
próximo café da manhã da igreja. Depois de um certo tempo, o primeiro disse para o
segundo: "Olhe, nós não devíamos, realmente, estar discutindo este assunto. Afinal, nós
estamos juntos no trabalho do Senhor. você faz do seu modo e eu faço do modo do
Senhor."
Como somos vaidosos! Parece que todos estão errados e só nós estamos certos.
Ninguém sabe fazer nada e nós somos peritos em tudo. Cantamos melhor, pregamos
melhor, organizamos as coisas de melhor maneira e assim por diante. Achamos que a
igreja só funciona bem quando estamos na direção dos projetos.
É esse o ensino das Escrituras? É claro que não. O Senhor nos mandou ser humildes. O
apóstolo Paulo nos aconselha a considerar os outros superiores. E que tudo seja para a
glória de Deus! O Senhor é o único que está sempre certo. Nós estamos certos quando o
obedecemos e seguimos a sua direção.
Deus nos coloca em cargos por Ele escolhidos. Às vezes estamos dirigindo e outras
somos dirigidos. Em ambos os casos devemos glorificar ao Senhor pelo privilégio de
termos sido escolhidos para servi-Lo.
Em qualquer das duas situações, devemos estar alegres e agradecidos. Devemos nos
ajudar mutuamente para que o nome de Jesus seja sempre engrandecido. Devemos nos
regozijar quando fazemos alguma coisa na obra de Deus e também quando um irmão é
escolhido para bênção semelhante.
Se eu penso de uma maneira e sei que o objetivo é proclamar o nome do Salvador,
glória a Deus! Se o irmão pensa de outra forma e seu trabalho também visa exaltar o
nome de Jesus, glória a Deus também. O que importa, de verdade, é que Cristo seja
levado aos corações daqueles que ainda não O Conhecem.
Quem é superior? Você ou seu irmão? Ou seria o Senhor Jesus?
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