EU E MINHA CASA SERVIREMOS A DEUS

Atos 10:19-26.
E, pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito: Eis que três homens te buscam. Levanta-te
pois, desce, e vai com eles, não duvidando; porque eu os enviei. E, descendo Pedro para junto dos
homens que lhe foram enviados por Cornélio, disse: Eis que sou eu a quem procurais; qual é a
causa por que estais aqui? E eles disseram: Cornélio, o centurião, homem justo e temente a Deus,
e que tem bom testemunho de toda a nação dos judeus, foi avisado por um santo anjo para que
te chamasse a sua casa, e ouvisse as tuas palavras. Então, chamando-os para dentro, os recebeu
em casa. E no dia seguinte foi Pedro com eles, e foram com ele alguns irmãos de Jope.E no dia
imediato chegaram a Cesaréia. E Cornélio os estava esperando, tendo já convidado os seus
parentes e amigos mais íntimos. E aconteceu que, entrando Pedro, saiu Cornélio a recebê-lo, e,
prostrando-se a seus pés o adorou. Mas Pedro o levantou, dizendo: Levanta-te, que eu também
sou homem.
INTRODUÇÃO
Cornélio era comandante de um batalhão romano em Cesareia (uma cidade de Israel que recebeu
tal nome em homenagem do imperador César Augusto). Nesse período (séc. I d.C.), o Império
Romano regia o mundo com braço de ferro, muitos de seus agentes eram maus e arrogantes. Mas
dentro de todo esse contexto, Cornélio era diferente, era bondoso, justo e correto. Deus se alegrou
dele e decidiu lhe dar a graça de conhecer o bem mais precioso que a humanidade pôde receber:
"As Boas Novas da Salvação”.
1. CORNÉLIO E A PREDISPOSIÇÃO EM CONHECER AS ‘BOAS NOVAS’.
Um anjo apareceu a Cornélio e o orientou a procurar Simão Pedro que teria algo muito especial
para apresenta-lo. Obedecendo ao anjo, enviou dois dos seus empregados e um soldado para
conduzirem Pedro até ele. O tempo necessário para essa viagem (ida e volta) era de três dias,
durante esse intervalo, Cornélio aguardou com muita expectativa, ele queria muito saber que coisa
tão preciosa seria aquela que ele estava prestes a conhecer. E como era grande a sua expectativa,
ao ver Pedro chegar foi ao encontro dele e o adorou.
A boa notícia que Cornélio recebeu naquele dia pode ser resumida nas seguintes palavras: “Porque
Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para que todo aquele que nEle
crê não pereça, mas tenha a vida eterna (Jo 3:16)”.
Essa boa notícia também tem te alcançado nesse momento e provavelmente em muitas outras
ocasiões na sua vida. A questão é: Como você tem respondido a ela? Assim como Cornélio,
devemos dar a essa mensagem o valor que ela merece, devemos abrir nossos corações
verdadeiramente, pois, ela é tão preciosa que foi paga por preço de sangue.
2. CORNÉLIO E A PREDISPOSIÇÃO EM COMPARTILHAR COM OUTROS AS ‘BOAS NOVAS’.
Ao perceber a preciosidade daquilo que estava prestes a receber, Cornélio não se encheu de
egoísmo, mas decidiu compartilhar com muitas outras pessoas tal bênção. No versículo 24b lemos:
“Cornélio os esperava com os seus parentes e amigos mais íntimos que tinha convidado”.
Você está sendo alcançado por essas ‘Boas Novas’ da salvação; e assim como Cornélio, decida
compartilhar com muitas outras pessoas esse favor imerecível. Jesus ama tanto você que morreu na
cruz para te salvar; mas do mesmo modo ele ama a seus parentes e amigos mais íntimos e não quer
que algum deles se perca.
Esse é o ano em que Deus irá restaurar as famílias... Não importam quais sejam os problemas ou as
lutas da sua casa, Jesus já os derrotou na cruz. E se o inimigo tem entrado na sua família para
“roubar, matar e destruir”, Jesus vai entrar para trazer “Vida em abundância (Jo 10:10)”.

CONCLUSÃO
Para levar a preciosa mensagem de salvação à família de Cornélio, Deus não usou anjos, mas
preferiu usar Pedro: homem com a mesma natureza deles. Nosso Deus não muda e Ele continua
usando homens (e mulheres) para entrarem nas casas e proclamarem as ‘Boas Novas’ da salvação.
Assim como Cornélio, decida abrir seu coração e deixar Jesus entrar; Deus quer lhe usar como canal
para que essa graça da salvação alcance toda a sua parentela e amigos mais íntimos. Decida reunir
o maior número de pessoas possível e juntos declararem: “Eu e minha casa serviremos à Deus”.
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