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I - Explicação do tema da lição
Ao longo dos últimos estudos, estamos
refletindo sobre a vida cristã através de uma
ponte com a Copa do Mundo. A busca pelo troféu em copas do mundo é uma disputa e
tanto. Apenas oito países tiveram a alegria de erguer pelo menos uma vez o troféu.
Grandes jogadores dão o máximo de si para conseguirem, porém, mesmo assim, muitos se
frustram em não conseguir alcançá-lo. Porém, na disputada da vida, estamos tratando de
um troféu muito mais importante: a vida eterna de bilhões de pessoas pelo mundo. Nesse
sentido, somos chamados a jogar ofensivamente, jogar pra frente, em direção a pessoas
que estão sedentas pela graça de Deus. Para isto, o texto bíblico tema deste estudo tem a
nos ensinar a respeito de uma Tática Perfeita para que cumpramos nosso papel em jogar
ofensivamente.
II- Uma tática perfeita
A seleção brasileira atual estava desacreditada. Depois do fiasco no último mundial,
perdendo de 7x1, os brasileiros, em sua maioria, sempre muito animados com a seleção,
não acreditavam mais que podiam ver um time que os animasse. Porém isso mudou com a
chegada de um novo técnico. Conhecido como Tite, ele chegou e mudou a “cara” da seleção.
Entre outras coisas que o destacam, Tite é um técnico que faz diferença no
relacionamento. Ele se aproxima dos jogadores e faz com que estes se sentiam motivados
para jogar um bom futebol.
1. Um Técnico que toma iniciativa nos relacionamentos- Ao lermos o texto
bíblico em destaque, no versículo 16, vemos que Jesus indica um monte para se
encontrar com os discípulos. É interessante ver que Jesus procura os discípulos
para estar com eles. Isso não acontece só aqui. Desde o início, Jesus convida os
discípulos para o seguirem (Mt 4.18-22).
Ele toma a iniciativa nos
relacionamentos, vindo ao mundo, entrando no campo das nossas lutas e
sofrimentos diários na terra. E mesmo sendo o ofendido através da atitude de
Adão e Eva, entra na história para resolver o problema de relacionamento com a
humanidade: o pecado. Nessa história da partida da vida que disputamos em busca
do verdadeiro troféu, Jesus marcou o maior golaço da história, morrendo na cruz
para que tivéssemos vida. Nosso Técnico supremo é aquele que nos ama de forma
intensa, tomando a iniciativa para que vivemos uma história de amor com Ele.
Outra coisa que chama a atenção na seleção brasileira é o respeito que o técnico
Tite tem. Ele foi campeão de vários campeonatos comandando o Corinthians, além
de ter conseguido uma sequência de vitórias na frente da seleção. Diante disso, ele
é um dos técnicos que já passaram pela seleção menos questionados. Tite possui
autoridade como técnico diante dos brasileiros.
2. Um técnico que possui toda a autoridade- O versículo 18 mostra a autoridade
de Jesus. É uma autoridade que “foi dada”, ou seja, vem do próprio Deus. É
interessante pensar que Jesus, como segunda pessoa de Trindade, já desfrutava
dessa autoridade, porém abriu mão, quando veio ao mundo, “assumindo a forma
de servo” (Fp 2.7). E ao se tornar homem, Jesus foi tentado por Satanás a
“retormar” seu controle sobre os reinos deste mundo, mas sem o sofrimento da

cruz. Porém não sucumbiu a tentação, enfrentando o sofrimento do calvário. E ao
morrer a nossa morte, Jesus marcou o golaço da nossa salvação, de forma que Ele,
sim, tem autoridade. Por fim, Ele ressuscitou, recebendo de Deus essa autoridade.
Como já vimos, o time brasileiro estava desacreditado. Não era mais reconhecido
por seu futebol ofensivo, com grande habilidade e capacidade de fazer gols. Porém,
após a entrada de Tite, isso mudou. A seleção voltou a motivar os torcedores.
3. Um time que joga ofensivamente- Jesus cumpre sua missão. Ele prega sobre o
reino, ensina os discípulos e morre na cruz por nós. Agora ele está de partida. Ele
destaca a autoridade que recebeu de Deus e, assim, anuncia uma ordem (v.19).
Uma ordem que é iniciada com um “portanto”. Isto quer dizer que a autoridade que
Jesus recebe, ele passa para os discípulos no cumprimento de sua missão. E a
missão é clara: Jogue ofensivamente. Faça discípulos! Discípulos são seguidores de
Cristo, sim, mas como Paulo diz em 1 Coríntios 11.1, precisamos ser imitadores de
Cristo para que, quando as pessoas nos verem e nos seguirem, sigam ao próprio
Jesus. Ser igreja é jogar ofensivamente. Não existe esta história de jogar na
retranca. Já estamos ganhando com o golaço da cruz. Mas não podemos ficar
satisfeitos com o resultado. Continuamos no ataque. Bilhões de pessoas ainda
precisam do verdadeiro troféu da salvação. E nós jogamos no ataque de duas
formas. Fazemos discípulos: a) batizando-os, o que diz respeito a que a pessoa
conheça o evangelho e seja inserida em uma comunidade de fé; e, b) ensinando-os
a guardar todas as coisas, o que se refere a não apenas falar de Jesus para a pessoa
uma vez e pronto, mas acompanhá-lo em processo de conhecer mais da Palavra.
O técnico Tite também é reconhecido por sua alegria com os gols. Ele não se
restringe a ficar sentado no banco, ou a ser frio diante do que está acontecendo
dentro de campo, mas vibra muito e até entra em campo para comemorar os gols
com os jogadores.
4. Um técnico ainda presente e que vibra com cada gol- Jesus voltou para perto
do Pai. Porém, no último versículo desse texto bíblico, Ele mostra uma promessa.
Ele estaria conosco todos os dias. Como já vimos, Jesus já cumpriu sua missão.
Entrou em campo e marcou um golaço na cruz. Porém, Ele não está distante, mas
continua conosco, nos capacitando para cumprir a missão. E a cada gol que
marcamos, em compartilhar do evangelho conosco, Ele vibra, fazendo festa, como
vemos em Lucas 15.7.
III- Para refletir e praticar
1) Você já aceitou o convite de amor do Técnico?
2) Se submeteu ao senhorio dEle sobre a sua vida?
3) Você vive a ordem dEle de fazer discípulos?
4) Ele está com você! Não tenha medo, nem se ache incapaz, pois a autoridade dEle
está sobre você!
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