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“COOPERADORES DE DEUS NA RECUPERAÇÃO
DO MUNDO ESPIRITUAL” 1 Coríntios 3:9a
INTRODUÇÃO: Na Bíblia há algumas figuras que são mencionadas para representar o “homem”. Dentre elas, duas me
chamam a atenção: Peixe (Mt 4:19) e, Árvore Deus (SL 1:3). Há um porque na comparação!
1 - “Vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens” – Mt 4:19. Os Peixes além de ser fonte de alimento e ajudar
no equilíbrio dos riachos, rios e mares, os peixes povoam as águas. O lugar onde vive e a forma como sobrevive nos traz lições
importantíssimas: Vive em meio às águas; mesmo que o oxigênio não seja visto a olho nu em seu habitat natural, os peixes
conseguem extraí-lo para sobreviver. O grande nível de poluição tem afetado as condições de vidas dos peixes que tem morrido
em largas escalas. Se retirados das águas, se debatem, lutam e morrem.
As muitas águas, na Bíblia, simbolizam o mundo. O homem, ao ser criador, foi conduzido por Deus para povoar o mundo;
quando ele aceita a Jesus como salvador, saindo da sua convivência com o mundo, se debate, morre para o mundo, deixa sua
velha natureza (Rm 6:4). Quando Jesus propõe ensinar aos seus discípulos a pescar homens, é uma alusão ao trabalho que deve
ser desempenhado pela a igreja para retirar o homem do mundo de pecado e trazê-lo ao conhecimento da verdade de Deus, para
que ele possa ser transformado em nova criatura e passe a viver em novidade de vida. Aprender a pescar com Jesus, é a garantia
de que os esforços terão êxitos (Mt 28:20 b). Sim, é Ele quem tem habilidade e capacidade de ensinar! Além disto, após ensinar,
da mesma forma que ocorreu aos discípulos, encherá o pescador de almas do seu poder capacitador para o exercício do trabalho
evangelístico e, em seguida, enviá-lo às grandes águas para a pesca espiritual. Jesus, também prometeu enviar junto ao pescador
o Espírito Santo, para convencer as pessoas do pecado, da justiça e do juízo (Jo 16:8). Ou seja, nesta tarefa de pescar almas
“somos cooperadores de Deus” na obra da evangelização, da pesca espiritual (1 Co 3.9). Pescar homens é alcançá-los por meio da
evangelização e conduzi-los a um novo mundo, uma nova realidade! Nesta nova realidade ele morrer para o mundo de pecado,
deixando de fazer parte dele!
2 - “Será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo; as suas folhas
não cairão, e tudo quanto fizer prosperará” – Sl 1.3. A árvore, em relação ao planeta terra, produz componentes
químicos que ajudam na purificação do ar; proporciona sombra; serve de refúgio/descanso para pássaros e outros animais; dá
estabilidade pelas suas raízes ao terreno onde é plantada; é fonte de alimento, tanto por seus frutos quanto por suas folhagens;
produz madeira para uso doméstico, industrial, no artesanato, nas pequenas e grandes construções; é utilizada para fabricação
de móveis, papéis, caixas, pontes, cadeiras, bancos, carros e, infinitamente etc... Portanto, de grande importância e utilidade,
indispensáveis para a manutenção da vida!
Grande parte da decadência e do desequilíbrio do planeta terra se deve a ação avassaladora de desmatamento tanto das matas
que estão ao longo dos cursos de águas em regiões inundáveis, de altura média de 9 a 15 metros (matas ciliares); das matas que
se desenvolve ao longo de cursos de águas em regiões como o cerrado, em razão da umidade do solo nas margens (matas de
galerias) e; das florestas naturais e primitivas, ainda não exploradas pelo homem (mata virgem). Quanto menor for à quantidade
de árvores no planeta terra, pior será a qualidade do ar respirado pelo ser humano. A clorofila (pigmento de estrutura química
existente nas olhas das árvores, semelhante à hemoglobina no sangue humano) tem papel fundamental no controle e retirado do
gás carbônico do ar (fotossíntese) e de liberação do oxigênio, indispensável à sobrevivência humana.
No mundo espiritual também há um grande desequilíbrio. Quanto menor for à quantidade de pessoas que temem ao Senhor e
anda em seus caminhos (árvore de Deus), maior será a devastação provocada pelo inimigo, já que ele terá maior campo de
atuação. Árvores de Deus produz oxigênio espiritual indispensável à sobrevivência e manutenção de vida espiritual. Cooperar
com Deus nesta tarefa de reflorestamento espiritual, é promover qualidade de vida, bem estar na família, equilíbrio social; é
trabalhar para não provocar danos ao meio ambiente espiritual! O pecado pode ser comparado ao “gás carbônico” que contamina
os pulmões, danifica as vias respiratórias, provoca superaquecimento no mundo, destrói a vida. O oxigênio pode ser comparado à
ação do Espírito Santo que é comparado ao vento, não possui cor, cheiro ou gosto, no entanto, mantêm atividade intensa em
favor da humanidade e é indispensável à vida espiritual. Cada vez que respiramos esse oxigênio espiritual (Espírito Santo),
eliminamos de nós o gás carbônico espiritual que são as coisas que não agradam a Deus.
CONCLUSÃO: Ao cooperar com Deus você será diretamente beneficiado por Ele e, se tornará canal de benção para o mundo
que clama por salvação e redenção divina (Lc 19:40)!
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