Do conforto ao propósito

O chamado ao propósito
Jesus saiu outra vez para beira-mar. Uma grande
multidão se aproximou, e ele começou a ensiná-los.
Passando por ali, viu Levi, ﬁlho de Alfeu, sentado na
coletoria, e disse-lhe: Siga-me. Levi levantou-se e o
seguiu.
Marcos 2:13-14
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O resultado do propósito
Durante a refeição na casa de Levi, muitos
cobradores de impostos e pecadores estavam
comendo com Jesus e seus discípulos, pois havia
muitos que o seguiam.
Marcos 2:15
Andando à beira do mar da Galiléia, Jesus viu Simão e
seu irmão André lançando redes ao mar, pois eram
Marcos 1:16 pescadores.
Indo um pouco mais adiante, viu num barco Tiago,
ﬁlho de Zebedeu, e João, seu irmão, preparando suas
Marcos 2:19 redes.

A origem do propósito
Quando os mestres da lei que eram fariseus o viram
comendo com pecadores e cobradores de impostos,
perguntaram aos discípulos de Jesus: “Por que ele
come com cobradores de impostos e pecadores?”
Ouvindo isso, Jesus lhes disse:
Não são os que têm saúde que precisam de médico,
mas sim os doentes.
Eu não vim para chamar justos,
mas pecadores.
Marcos 2:16-17

A origem do propósito
Seria muito mais verdadeiro dizer que um homem
certamente fracassará por acreditar em si
mesmo. A total autoconﬁança não é apenas um
pecado; a total autoconﬁança é uma fraqueza.
Acreditar completamente em si mesmo é uma
crença tão histérica e supersticiosa como
acreditar em Joanna Southcott.
C. K. Chesterton,
Ortodoxia

A origem do propósito
Marcos 2:1-12

A novidade no cristianismo não é a
doutrina que Deus salva pecadores.
Nenhum judeu teria negado isso. Mas
é a aﬁrmação de que Deus os ama e
os salva ainda como pecadores.
A. M. Hunter

Não são os que têm saúde que precisam de médico,
mas sim os doentes.
Eu não vim para chamar justos,
mas pecadores.
Marcos 2:16-17

A origem do propósito
Estes são os nomes dos doze apóstolos: primeiro,
Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão; Tiago,
ﬁlho de Zebedeu, e João, seu irmão; Filipe e
Bartolomeu; Tomé e Mateus, o cobrador de
impostos; Tiago, ﬁlho de Alfeu, e Tadeu; Simão, o
zelote, e Judas Iscariotes, que o traiu.
Mateus 10:2-4

Mateus

“Dom de Deus”

Do conforto ao propósito
Foi um trabalho magistral. Mas uma vez que você
começou a admitir explicações em termos de
propósito – bem, você não saberia qual poderia
ser o resultado. Era o tipo de ideia que poderia
facilmente descondicionar as mentes mais
inquietas entre as castas superiores – fazê-las
perder a fé na felicidade como o Bem Supremo...
Mustafá Mond,
O Controlador

Do conforto ao propósito
... e passar a acreditar, em vez disso, que o
objetivo estava em algum lugar além, em algum
lugar fora da esfera humana atual; que o
propósito da vida não era a manutenção do
bem-estar, mas alguma intensiﬁcação e
reﬁnamento da consciência, alguma ampliação
do conhecimento.
Mustafá Mond,
O Controlador

O chamado ao propósito
Jesus saiu outra vez para beira-mar. Uma grande
multidão se aproximou, e ele começou a ensiná-los.
Passando por ali, viu Levi, ﬁlho de Alfeu, sentado na
coletoria, e disse-lhe: siga-me. Levi levantou-se e o
seguiu.
Marcos 2:13-14

Pertencimento
Transcendência
Signiﬁcado

Por “segue-me” ele não fez
referência apenas ao movimento
dos pés, mas também ao
movimento do coração, a
execução de um modo de vida
Beda, o Venerável

