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 Os textos lidos hoje mexem com a gente. Eles nos incomodam. Na carta aos 

Coríntios, Paulo vinha sugerindo que os solteiros permanecessem solteiros, e passa a dizer 

que os casados vivam como se nem casados fossem, que os que compraram propriedades 

vivam como se não as tivessem comprado. Para Paulo, o tempo é curto e o trabalho 

precisa ser feito. É esse o foco. O resto é menos importante. Ele fala de uma urgência no 

trabalho da Igreja que nós não temos mais diante de nós. Muitas vezes, esperamos que a 

Igreja seja aquela que oferece entretenimento, mais que aquela que trabalha com urgência 

para a proclamação do Evangelho. 

 Em outro texto lido, no Evangelho segundo Marcos, vemos Jesus, que já vinha 

andando pela Galileia chamando ao arrependimento, chamando quatro pescadores para 

que o seguissem. Dois estavam pescando. Ao ouvirem Jesus, largam tudo e vão. Outros 

dois estavam arrumando as redes na praia junto com o próprio pai e empregados. Eles 

também largam tudo e vão. Aquela urgência de que Paulo falaria na carta, nós a vemos 

aqui na atitude deles. E nós acabamos nos comparando com eles. 

 No Salmo, aprendemos que nossa confiança deve estar somente em Deus e não 

nas pessoas ou coisas deste mundo. Em especial, pode nos chamar a atenção a última 

frase: Deus retribui a cada um segundo aquilo que faz, segundo suas obras. 

 Lendo esses textos, a gente não tem como não pensar no trabalho missionário e 

evangelístico da Igreja. E, assim, incomodados pela exortação de Paulo, pelo exemplo 

dos primeiros apóstolos e pelas palavras do Salmo, como a gente gostaria de ser um 

missionário intenso! Como eu gostaria de ser como o pastor André Plamer, que 

movimenta o trabalho missionário da IELB em Moçambique! Vai para lá e batiza dezenas 

de crianças! Eu ficaria mais tranquilo com esses textos. Como eu gostaria de ser como o 

missionário Mauro Bueno, da Igreja Presbiteriana, que deixou a vida comum e se mudou 

para uma favela no Rio. Anda pelos becos, abraça um adolescente que tem um fuzil nas 

mãos, e o chama para conversar e falar de Jesus! 

 Mesmo entre gente que não é pastor ou missionário, tem gente com uma facilidade 

para falar da salvação! Vai comprar pão de manhã. O vizinho comenta que o pão está 

quentinho. E o sujeito já começa a falar do pão da vida. Sim. Tem gente que é como um 



MacGyver do evangelismo. Mas e gente comum? E a gente que não tem essa habilidade 

toda? Como é que fica? 

 É aí que nós podemos considerar um pouco o outro texto lido. Jonas é gente 

comum. Há quem o coloque como exemplo de missionário, mas, na verdade, ele é tudo 

menos um bom missionário. É até meio anti-missionário, de certa forma. E o exemplo 

dele pode ajudar a percebermos algo que nós podemos fazer e algo que nós temos que, 

mesmo como gente comum, deixar de lado. 

 No trecho lido, Jonas escuta o chamado de Deus e vai. Mas a gente não pode 

esquecer o que aconteceu antes. Da primeira vez, Jonas se recusou. Tentou fugir. Deus 

fez uma tempestade enorme que quase afundou um navio. Ele foi jogado ao mar e quase 

morreu. Deus mandou um peixe grande para salvá-lo da morte e levá-lo de volta. A oração 

que Jonas faz de dentro do peixe pode parecer um pedido de socorro, mas, se bem lida, é 

um agradecimento pelo socorro. Ele sabia que aquilo era Deus preservando sua vida. 

Agora, nessa segunda vez, ele iria fugir de novo? Desculpem-me, mas, sinceramente, só 

se fosse muito desmiolado e sem noção! Qualquer um pensaria: “Se eu fugir, dessa vez 

pode não ter peixe nenhum para me salvar! Ou vai que vem um peixe que mastiga!” 

 E tem mais um detalhe. Lá no começo do livro, Deus manda Jonas pregar para o 

povo de Nínive, e afirma que a maldade deles tinha subido até diante dele. Essa mensagem 

ordenada por Deus, alertava aos ninivitas sobre o fato de Deus se importar com a maldade 

deles (Jn 1.2). Mas, na hora de pregar, Jonas não inclui Deus claramente na mensagem. 

Ele diz somente: “Daqui a 40 dias, Nínive vai ser destruída!”. Surpreendentemente, 

depois de toda a má vontade de Jonas, aquele povo se arrepende e é preservado. 

 Aqui, aprendemos uma coisa sobre sermos parte da missão de Deus sem sermos 

ótimos missionários ou evangelistas: Deus age e faz acontecer mesmo quando nossa ação 

não é a melhor possível, mesmo quando é mais ou menos. Isso é confortador. 

 Agora, tem o finalzinho da história de Jonas que costuma ficar esquecido e que 

ensina outra coisa importante para hoje. No capítulo 4, Jonas fica triste, desgostoso da 

vida por ver a misericórdia de Deus para com Nínive. Ele até revela que tinha fugido 

naquela primeira vez por saber que, no fim das contas, Deus iria agir com misericórdia. 

Jonas tem pena de uma planta que fazia sombra e que morreu (uma lição de Deus para 

ele), mas não tem pena de tanta gente que vivia em Nínive. Aqui, somos alertados sobre 

um risco que corremos: o de querermos a mensagem do perdão só para nosso grupo (ou 

nem para nós mesmos!), e não para os demais. Se não prestarmos atenção nisso, a Igreja 

pode se tornar um clube fechado, bom para os de dentro, mas indiferente para com os de 



fora. Isso nenhuma comunidade de fé pode fazer, porque não foi para isso que a Igreja foi 

chamada.  

Mesmo não sendo missionários ou evangelistas excelentes, podemos pedir a Deus 

que nos livre de querermos o amor dele só para nós mesmos. Assim, pelo menos em 

ocasiões específicas, teremos gosto em dizer a alguém que nos procure que Deus é 

acolhedor, amoroso e quer perdoar. 

 Você pode nunca fazer um discurso que resultará no batismo de 3 mil pessoas. 

Pode não sair por aí falando com desconhecidos sobre Jesus com naturalidade. Mas, ao 

vir ao culto, você testemunha para o mundo a sua fé cristã. E, eventualmente, pessoas 

próximas a você, em momentos de crise pessoal, podem encontrar em você alguém que 

ouça seus lamentos e tenha uma mensagem importante. Para essa pessoa específica, a sua 

conversa pode ter muito mais valor que a de qualquer missionário. Se você vive o perdão 

de Deus, e quer o perdão de Deus para as outras pessoas, naturalmente e sem pressão, 

você poderá ser um instrumento importante para a missão de Deus, mesmo sem muito 

dizer, no momento mais necessário. 

 Em vez de ficarmos atordoados ou pressionados com o chamado de Deus, 

fiquemos satisfeitos por sermos, como Igreja, mesmo imperfeitos, meio de Deus 

comunicar seu perdão. Além disso, como Igreja, confiemos nas palavras de Jesus, que 

não diz a Pedro “Ei, se esforce bastante para ser pescador de gente!”, mas sim “Eu farei 

de você um pescador de gente!”. 

 Amém. 

 

 


