
  

 

OPORTUNIDADE... 

 

Sentindo 
 

Mateus 25. 14-28 - E também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou 

seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu cinco talentos, a outro dois, e a 

outro um; a cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida partiu de viagem. O 

que havia recebido cinco talentos saiu imediatamente, aplicou-os, e ganhou mais cinco. 

Também o que tinha dois talentos ganhou mais dois. Mas o que tinha recebido um 

talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. 

“Depois de muito tempo o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles. O 

que tinha recebido cinco talentos trouxe os outros cinco e disse: ‘O senhor me confiou 

cinco talentos; veja, eu ganhei mais cinco’. 

“O senhor respondeu: ‘Muito bem, servo bom e fiel! Você foi fiel no pouco, eu o porei 

sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor!’ 

“Veio também o que tinha recebido dois talentos e disse: ‘O senhor me confiou dois 

talentos; veja, eu ganhei mais dois’. 

“O senhor respondeu: ‘Muito bem, servo bom e fiel! Você foi fiel no pouco, eu o porei 

sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor!’ 

“Por fim veio o que tinha recebido um talento e disse: ‘Eu sabia que o senhor é um 

homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso, tive 

medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence’. 

“O senhor respondeu: ‘Servo mau e negligente! Você sabia que eu colho onde não 

plantei e junto onde não semeei? Então você devia ter confiado o meu dinheiro aos 

banqueiros, para que, quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. 

“ ‘Tirem o talento dele e entreguem-no ao que tem dez. Pois a quem tem, mais será 

dado, e terá em grande quantidade. Mas a quem não tem, até o que tem lhe será 

tirado. E lancem fora o servo inútil, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes’. 

 

 

Aprendendo 

 

Quais tens sido a minhas oportunidades? Você já parou para pensar nisso? A 

realidade é que, a maioria de nós, quando pensamos nas oportunidades que temos 

ou nas que perdemos, acaba chegando à conclusão de que ela não está nem perto do 

que deveria ser, ou do que nós gostaríamos que fosse. Geralmente muitas vezes em 

nosso dia-a-dia perdemos ou deixamos de aproveitar ao máximo das oportunidades 

que Deus tem nos dado. 

 

O Senhor nos ensina nesta parábola que todos nós temos oportunidade todos os 

dias.  

A um segredo...quais serão as nossas ESCOLHAS, pois todos nós temos um talento em 

áreas distintas, mas determinadas por Deus. 

Jesus neste dia quer nos capacitar, e nos levar a sentir, aprender, refletir e aplicar 

suas verdades em nosso estilo de vida. Precisaremos tomar decisões que nos levam 

fazer a vontade de Deus, mas para que isso nos aconteça a nossa mente deve ser 

renovada assim como Apostolo Paulo nos ensina em Romanos 12.2. Deus tem um 

padrão elevando para moldar o caráter de Jesus em nosso viver. Assim iremos ser a 

igreja que transforma vidas. Não podemos perder a oportunidade e fugir ou passar 

despercebido pelo mundo. 

 

Refletindo 

 

Para refletirmos melhor temos um personagem bíblico que nos ilustra na prática 

como devemos ser a igreja de Cristo no mundo que vivemos. Pedro. 

 

Atos 3.1-10 - Certo dia Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 

três horas da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo chamada Formosa um 

aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que 

entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-

lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele e, então, Pedro disse: “Olhe para 

nós!” O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. 

Disse Pedro: “Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto lhe dou. Em nome de 

Jesus Cristo, o Nazareno, ande”. Segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se, 

e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto pôs-

se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, 

saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo o viu andando e louvando a Deus, 

reconheceu que era ele o mesmo homem que costumava mendigar sentado à porta do 



templo chamada Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhe 

tinha acontecido. 

 

“Em vez de fugir ou passar despercebida pelo mundo, a igreja deve ser uma bênção, 

um agente transformador do mundo, fazendo exatamente o que Jesus Cristo fez 

quando esteve aqui. Jesus não observou a sociedade: ele interagiu com ela, 

promovendo transformações através de curas, milagres, ensinos, atitudes de amor e 

compaixão...” (Guilherme Gimenez). 

Mas, para ser bênção para o mundo, a igreja precisa entender que interagir com a 

sociedade é tanto um desafio como uma oportunidade. E podemos aprender sobre isso 

olhando a igreja do Novo Testamento nascida no Pentecostes. 

 

Aplicando 

 

As qualidades de Pedro em seu estilo de vida eram: 

� Homem cheio do Espírito Santo. 

� Homem simples. 

� Homem convicto dos seus talentos. 

 

Pedro e João eram homens que  Proclamavam a Jesus – Ato publico de anunicar ato 

ou efeito de proclamar. 

 

Pedro e João não perderam a oportunidade de proclamar: 

Atos 3 

1. Eles fizeram com confiaça o que sabiam que deveriam fazer. (v.1) 

2. Eles pararam o que estavam fazendo e foram sensíveis para resolverem a 

necessidade que lhe foi apresentada. (v.3) 

3. Eles tiveram coragem de encarar os problemas. (v.4) 

4. Outros se antecipavam, recebendo soluções dadas por eles. (v.5) 

5. Eles, naturalmente, admitiram sua falta de recursos materiais. (v.6) 

6. Eles usaram sua autoridade dada por Deus sem qualquer temor. (v.6) 

7. Eles deram generosamente, de seus recursos espirituais. (v.6) 

 

Atos 4.8-13 -  Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes: “Autoridades e líderes 

do povo! Visto que hoje somos chamados para prestar contas de um ato de bondade 

em favor de um aleijado, sendo interrogados acerca de como ele foi curado, saibam os 

senhores e todo o povo de Israel que por meio do nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a 

quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, este homem 

está aí curado diante dos senhores. Este Jesus é “a pedra que vocês, construtores, 

rejeitaram, e que se tornou a pedra angular’. Não há salvação em nenhum outro, pois, 

debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser 

salvos”. Vendo a coragem de Pedro e de João, e percebendo que eram homens comuns 

e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com 

Jesus. 

 

FINAL 

 

Conclusão: Vamos orar para que Deus nos capacite cumprir com a nossa 

respomsabilidade: Mateus 28;19-20 - Portanto, vão e façam discípulos de todas as 

nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, 

ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês, 

até o fim dos tempos". 
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