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É comum em nossa área ministerial encontrarmos situações de pessoas que se engajam em 

ocupar espaços de proeminência. A exposição, especialmente nos dias de hoje, traz consigo 

um conjunto de significados biblicamente equivocados, mas fervorosamente massificados 

pelo secularismo: a ideia de que, quanto mais exposto e em evidência, mais importante se é. 

Talvez por isso ainda haja tantas pessoas mais preocupadas com a imagem que sai pelas câ-

meras do que com a essência da vida cristã. A Bíblia nos ensina que algumas pessoas realmente 

ocuparão espaços de evidência e exposição, mas os critérios para que isso aconteça são, acima 

de tudo, espirituais:  

Mas o firme alicerce que Deus colocou não pode ser abalado, e sobre esse alicerce estão es-

critas estas palavras: “O Senhor conhece as pessoas que são dele.” E também: “Toda pessoa 

que diz que pertence ao Senhor precisa abandonar o pecado.” Numa casa grande não exis-

tem somente vasilhas de ouro e de prata, mas também de madeira e de barro. Algumas são 

para ocasiões especiais, e outras, para todos os dias. Quem se purificar de todos esses erros 

de que tenho falado será usado para fins especiais porque é dedicado e útil ao seu Mestre e 

está pronto para fazer tudo o que é bom. (2 Timóteo 2.19-21) 

Fazendo uma aplicação do texto de Paulo a Timóteo, podemos destacar dois pontos impor-

tantes para a nossa vida ministerial e de servos adoradores: 1) Quem ocupa espaços de proe-

minência não é melhor do que os outros, mas sempre será mais cobrado por Deus e pela sua 

liderança não apenas no que diz respeito a seu desempenho ministerial, mas, especialmente, 

em tudo o que se relaciona ao seu testemunho pessoal e frutos espirituais. Essa pessoa não 

precisa ocupar um cargo de líder. Basta estar em evidência para ser alvo do zelo da Palavra de 

Deus e da liderança ministerial; 2) Não se trata de um concurso de “super crentes”. Esses “fins 

especiais” citados por Paulo são projetos realizáveis por qualquer um de nós, desde que bus-

quemos a santificação. É o compromisso real com Jesus que fará com que, naturalmente, seja-

mos usados por Deus de maneira mais útil e eficaz.  

Se você aceita um conselho, não busque as posições de destaque, busque ao Senhor de todo 

o coração e Ele mesmo fará o que lhe apraz com sua vida. Lembre-se do que disse Pedro: 

Portanto, sejam humildes debaixo da poderosa mão de Deus para que ele os honre no tempo certo (1 

Pedro 5.6). Lembre-se que a maior recompensa do crente não é ser louvado entre os homens 

nem realizar coisas grandes na terra, mas ser aceito no céu como um servo adorador de Jesus 

(Lucas 10.20). Lute por isso. Busque as coisas do alto e deixe Deus colocá-lo onde Ele mesmo 

deseja que você esteja. O centro da vontade de Deus é o melhor lugar do mundo para se estar! 


