O SERVO APROVADO DE DEUS
(I Tessalonicenses 2:4; II Timóteo 2:2-8,15)

Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tenha de que se envergonhar,
mas que maneja bem a palavra da verdade (II Timóteo 2:15).
Procura apresentar-te aprovado é uma frase de comando a todo o crente. Procurar
apresentar-te a Deus aprovado requer que o crente seja um estudante da Palavra, conhecedor
com entendimento da Palavra, de uma vida íntegra no seu comportamento e testemunho.
Procura apresentar-te como um servo de Deus cuja vida seja pura sem manchas diante de
Deus, sem motivos para ser envergonhado diante da santidade de Deus. O conhecimento da
Palavra posiciona o crente em acordo com o Espírito Santo e o transfere a outro nível de
percepção e entendimento espirituais. O conhecimento da Palavra de Deus abre os ouvidos
para ouvir a voz do Seu Espirito e os olhos para enxergar com discernimento as coisas
espirituais;
Procura apresentar-te a Deus esforçando-te a fazer o melhor que podes para seres
reconhecido como um servo que aturou o teste das tentações, um servo que ensina a Sua
Palavra corretamente, e fielmente. Procura apresentar-te a Deus corajoso e fiel como um
soldado, que ao se comprometer deixa tudo atrás para lutar, defender e proteger outros com
sua vida; procura apresentar-te a Deus como um atleta que entra na competição ansioso de
alcançar o primeiro lugar, sem olhar para trás; procura apresentar-te a Deus coma persistência
de um fazendeiro que não desiste do trabalho árduo seja com chuva ou com sol, para
providenciar alimento para sua família; procura apresentar-te a Deus como um servo fiel
cingindo os lombos, utilizando o tempo para restaurar outros à saúde e liberta-los do cativeiro.
O servo de Deus deve ser um instrumento separado da contaminação das influencias corruptas
do mundo; um instrumento separado e útil para cumprir propósitos nobres e consagrados para
o reino de Deus. Não só deve o servo de Deus saber manejar bem a Palavra da Verdade-pelo
ensino, mas também com sua vida na humildade, e paciência, sabendo sofrer injustamente,
como Yahshua ensinou e também praticou. Ele disse, Eu porem vos digo que não resistais ao
mal; mas, se qualquer te bater na bochecha direita, oferece-lhe também a outra; e ao que
quiser pleitear contigo e tirar-te o vestido, larga-lhe também a capa; e se qualquer te obrigar a
caminhar uma milha, vai com ele duas (Mateus 5:39-41). Diante de todo o Seu sofrimento
Yahshua não abriu a sua boca em Sua defesa, mas assim orou por aqueles que O estava
crucificando, Pai perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. O servo de Deus não deve ter
medo de compartilhar a verdade mesmo encontrando-se só diante de rejeição. Sua prioridade
deverá ser a de alcançar aqueles que estão perecendo nos seus pecados e ideias.
Estudar a Palavra de Deus é manter vestido na sua armadura discernindo os ataques que veem
ao nosso caminho; é está preparado e equipado para a luta com a espada do Espírito, como um

bom soldado; e como um bom atleta que atende ao seu chamado sem tropeçar. Ele será
aprovado e a ele será confiado grandes responsabilidades no reino de Deus com recompensas
como um fazendeiro que suporta as dificuldades do tempo nunca desistindo e é abençoado na
sua colheita. E no fim de tudo ele pode dizer como o Apóstolo Paulo, Acabei a carreira, (como
um bom atleta) e guardei a fé (como um bom fazendeiro). Desde agora a coroa da justiça me
está guardada a qual o Senhor Justo juiz me dará naquele dia (II Timóteo 4: 7,8 ).
Porque toda a Escritura é divinamente inspirada pelo Espírito Santo e é proveitosa para
doutrinar, para reprovar, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus
seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra (II Timóteo 3: 16,17).
REFLITA NISTO!

