Deus Chama “Zeros”
(Translation of The Article “God Calls Zeroes”)

Por Zac Poonen

Em I Coríntios 3:5, Paulo faz a pergunta: “Quem é Apolo e quem é Paulo?”.
Nós responderíamos que Paulo foi um apóstolo poderoso do Senhor, que
ressuscitou mortos, estabeleceu muitas igrejas e até escreveu Escritura.
Contudo, ele diz de si mesmo: “Quem é Paulo? Um servo”. Essa era sua
opinião sobre si mesmo até o final de sua vida. Não é de admirar que Paulo
nunca caiu à beira do caminho.
No momento em que começamos a pensar de nós mesmos como alguma coisa
que não servos dos outros, começamos a apostatar.
Paulo diz ainda: “Eu plantei, Apolo regou”. Qual dos dois é maior? Aquele que
planta – que vai como um pioneiro de uma área não alcançada e faz o trabalho
de Deus onde nada existia antes? Ou aquele que vai depois e rega a planta
pelo ensino da Palavra de Deus e encorajamento e edifica os crentes num
Corpo? A resposta é “Nenhum deles”. Ambos são “nada” – diz Paulo (v.7).
Ambos são zeros. Apenas Deus – Quem fez a planta crescer – é tudo.
Paulo se considerou um zero até o final de sua vida. E Deus pôde usá-lo até o
fim de sua vida. Deus era tudo para Paulo.
Uma vez, o Senhor precisou de um jumento para falar com Balaão. Ele
precisou de um jumento em outra ocasião para entrar em Jerusalém. E Ele
precisa de jumentos até hoje para Seus propósitos. Quem somos nós, então?
Apenas os jumentos a quem o Senhor escolheu para por meio deles falar ou
para montar.
Onde quer que os irmãos estejam querendo ser nada, para que Deus possa
ser tudo, ali nunca haverá qualquer tipo de competição entre eles quanto a
quem é considerado mais espiritual ou o maior, etc.
Todas as vezes que uma pessoa tenta se projetar como líder de um grupo,
Deus o colocará na prateleira. É verdade que cada igreja deve ter líderes.
Contudo, o líder é alguém que Deus escolhe.
Se Deus dá a outro irmão a graça de ser reconhecido pelos outros com seu
líder, devemos ser rápidos em nos humilhar e aceitar esse fato. Se, no entanto,
ficamos com ciúmes de seu ministério, ou cobiçosos de sua posição, nos
tornaremos agentes de Satanás que impedem a edificação do Corpo de Cristo
na nossa localidade.

Deus na Sua soberania sabe quem é a melhor pessoa para liderar qualquer
igreja. E Ele não procura pelo esperto e inteligente. Ele escolhe aqueles que
são fracos e quebrados e aqueles que percebem que são zeros. Já
compreendemos isso?
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