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No dia 30 e 31 deste mês, sexta-feira (feriado) e sábado, vai acontecer o nosso MAG Trilhas!!!
Como está a sua expectativa para estes dias? E o pessoal da sua célula, está animado? Você líder
e seus auxiliares têm um papel muito importante nisso. O exemplo deve começar por você. 
Anime-se e esteja pronto para espalhar ânimo. Em breve teremos mais informações sobre isso.

DOM DE MISERICÓRDIA

SENTIR
Você já sentiu compaixão por alguém? Além do sentimento, você chegou a tomar alguma atitude 
para ajudar essa pessoa?

APRENDER
João Marcos foi um jovem que auxiliou Paulo e Barnabé na primeira viagem missionária deles (Atos 
13.5). Não sabemos ao certo o motivo, mas ao longo dessa viagem Marcos decidiu abandoná-los 
(Atos 13.13). Talvez faltou coragem ou maturidade para lidar com as dificuldades e os perigos 
próprios daquele tipo de viagem. O fato é que Marcos deixou de lado a oportunidade que havia 
recebido de Deus.

Algum tempo depois, antes de iniciarem uma nova viagem missionária, Barnabé quis levar Marcos de 
novo. Porém Paulo não concordou com Barnabé e não permitiu que Marcos participasse dessa 
viagem, baseado na atitude anterior do jovem (Atos 15.36-39).

Barnabé poderia ter pensado assim: “Fiz o que pude. Quem mandou Marcos nos abandonar na 
primeira vez. Não posso fazer nada. Vou seguir com Paulo, afinal vou poder viajar e conhecer muitos 
outros lugares no mundo”. Mas não! Barnabé, cheio de MISERICÓRDIA, olhou para Marcos e, em vez 
de ver suas deficiências, viu seu potencial. Barnabé decidiu deixar Paulo e ir atrás de Marcos para 
cuidar dele.

O dom da misericórdia vai além de um sentimento de compaixão pelo nosso próximo. Esse dom 
toma forma em uma ação! Sentimos e agimos em favor do próximo, mesmo que isso nos custe algo, 
vendo essa pessoa com os mesmos olhos que Cristo nos vê.

O pecado nos tornou individualistas e egocêntricos, mas ao nascermos de novo ganhamos a 
capacidade de obedecer a ordem de Jesus em Lucas 6.36: “Sejam misericordiosos, assim como o Pai 
de vocês é misericordioso”. Como temos dito ao longo dessa série de boletins, alguns cristãos 
recebem um dom para exercerem um ministério de maior alcance. Mas essa ordem de Jesus vale 
para todos nós. Devemos praticar a misericórdia todos os dias, com todas as pessoas à nossa volta, as 
boas e as ruins, as que gostamos mais e as que nem conhecemos, as que nos agradam e aquelas que 
nos aborrecem.

Mais para frente nessa história, vemos o fruto da misericórdia de Barnabé na vida de João Marcos. 
Quase no fim do seu ministério, Paulo faz uma declaração reveladora em 2 Timóteo 4.11: “Só Lucas 
está comigo. Traga Marcos com você, porque ele me é útil para o ministério”. Marcos havia sido 
restaurado pelo ministério de Barnabé e voltou a trabalhar junto com Paulo.

Marcos que era inútil para o Reino de Deus, agora havia se tornado muito ÚTIL.

REFLETIR
Você é misericordioso com as pessoas? O que tem te impedido de ter compaixão por elas? Você já 
precisou da misericórdia de Deus? Porque não exercer essa mesma misericórdia às pessoas ao seu 
redor (família, amigos, irmãos na fé, estranhos etc.)?

APLICAR
Assim como de graça recebemos misericórdia, de graça temos que oferecer misericórdia! Tenha um 
momento de reflexão com a célula e vejam se essa atitude tem feito parte do dia a dia de vocês. 
Orem e preparem-se porque o MAG Trilhas. Será a oportunidade ideal para colocarmos isso em 
prática.


