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O perfil do homem
que faz a diferença

Para Deus todas as coisas são possíveis.

E

Mateus 19.26b

m 1955, o falecido presidente dos Estados Unidos, John
F. Kennedy, registrou em Profiles in courage [Retratos de
coragem], livro ganhador do prêmio Pulitzer, a vida e a história
de oito senadores americanos. Kennedy retratou como aqueles
homens suportaram as pressões da vida pública – o risco à carreira, a
popularidade junto aos americanos, a difamação do caráter – tudo com
muita coragem.
O livro causou bastante impacto em grande parte da geração de
1960 e nas seguintes. Kennedy não foi apenas presidente, mas também
historiador. Ele pesquisou elementos que demonstraram a coragem
daquelas figuras políticas.2 Seu livro deu aos leitores um melhor
entendimento da vida e da luta dos oito senadores.
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Entendo que a palavra perfil não seja politicamente correta
e que é possível cometer abusos e causar grandes danos ao se
traçar um. Porém, apesar dessa má fama, esse pode ser um
exercício benéfico ao iniciarmos nossa jornada de conhecimento
das características ou dos passos para uma vida de impacto. No
dicionário Michaelis, perfil é definido como p equeno escrito em
que se salientam os traços característicos de uma pessoa. Isso
significa que se pode olhar para a vida de outrem e fazer uma lista
de características sobre seus hábitos, princípios, suas crenças e
opiniões. Essa lista pode, então, representar a vida daquela pessoa,
tornando-se o seu perfil.

O perfil da sua vida
Todos têm um perfil. O perfil de cada um – padrões,
princípios e crenças – indica quem ele é como indivíduo. Como
corredor, por exemplo, tenho um perfil específico. Se você olhar
para a minha vida de corredor, verá que me enquadro em certa
categoria de empenho atlético e de saúde. Minha condição
profissional como pastor, escritor, palestrante e professor
também configura certo perfil. Na verdade, toda profissão e
área de atuação têm um perfil específico.
Você já pensou sobre o seu perfil e se sua vida causará um
impacto duradouro? Se as pessoas dessem uma boa olhada em sua
vida, o que veriam? Então, pelos seus padrões, que características
elas relatariam se publicassem suas “pesquisas”? Que qualidades
e hábitos ficariam evidentes para todos testemunharem? De que
forma você está impactando outras vidas?
Confesso que nem sempre fico feliz com o per fil da minha
vida! É provável que você sinta o mesmo com relação a seus
hábitos e suas atividades. Isso acontece porque sempre há
espaço para crescimento, independentemente do per fil que
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se tenha. Assim, uma das melhores formas de avaliar nosso
próprio nível de impacto, e talvez fazer algumas mudanças
(para melhor, espero), é obser var o per fil de pessoas cuja vida
seja digna de ser imitada.
Assim, pensemos juntos sobre a nossa vida enquanto observamos
a de outros. Vejamos o que se pode aprender sobre tornar-se um
homem que faz a diferença.

Características do homem que faz a diferença
Começaremos nossa lista de qualidades ou passos olhando para
a vida do apóstolo Paulo. Vamos gastar algum tempo listando as
características da vida incrível desse homem. Por que Paulo? Porque
ele teve uma vida:
•

de obediência aos mandamentos do Senhor;

•

dedicada a outros;

•

de mansidão e humildade;

•

de oração;

•

cheia de fé e confiança;

•

de poder pelo Espírito;

•

de amor às Escrituras e de estudo delas;

•

de imitação de Cristo para que outros O seguissem;

• de fidelidade até o final.
Você não gostaria de ter esse tipo de perfil? Eu gostaria! E Deus
nos deu Paulo como um nobre exemplo a ser seguido. Que cristão não
desejaria viver tão poderosamente quanto Paulo? Tomando o exemplo
desse homem maravilhoso, você e eu podemos causar grande impacto
em casa, na família, no trabalho, na igreja e na vizinhança! Ao passo
que observamos como Deus trabalhou por intermédio de Paulo (e de
outros), vamos decidir juntos, desde o início, deixar que Deus trabalhe
em nós e faça algumas mudanças essenciais.
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Esta é minha oração por nós:
Senhor, que tenhamos um coração aberto
durante esta jornada, que sejamos sensíveis à Sua direção
ao examinarmos a vida poderosa de Paulo e de outros,
que estejamos desejosos de fazer mudanças drásticas se o Senhor
assim nos dirigir. Pedimos maior paixão por viver a vida cristã.
Amém.
Você está pronto para o desafio, amigo? Creio que sim!

Perfil do homem que faz a diferença
Paulo. É só dizer esse nome e diversos rostos vêm à mente. O nome
Paulo me faz recordar de meus dois genros, ambos chamados Paulo. Para
você, Paulo pode ter sido o nome de um velho amigo de tempos passados.
Mas, ao iniciarmos nossa jornada sobre perfis, pensaremos no apóstolo
Paulo. Por que Paulo? O que pode ter sido tão excepcional na vida dele a
ponto de torná-lo digno de nossa atenção como um homem de influência?
Exteriormente, o apóstolo não passava de um espécime humano.
Um autor o descreveu como “meio careca” e de “pernas arcadas”.3 Um
líder da igreja do segundo século descreveu o apóstolo como “um homem
de pequena estatura, careca e de pernas tortas... com sobrancelhas que
se juntavam e nariz curvado”. 4 Bem, amigo, nenhuma dessas descrições
retrata Paulo como o homem cuja lenda se fez.
Não, não foi uma presença física controladora que o tornou uma
personalidade cristã tão marcante, mas sua vida poderosa. E é isso que
queremos registrar. A vida de Paulo caracterizou-se pelo amor, pela
compaixão, paz, humildade, pelo foco e por outras numerosas qualidades
nobres que o constituíram como uma força de poder para a fé cristã,
fazendo dele um homem influente.
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Diz-se que Paulo foi o personagem mais marcante que a fé cristã já
produziu.5 Essa é uma afirmativa incrível a respeito de um único homem em
meio a milhões que nomearam Cristo como seu Salvador. Recentemente, reli
um livro sobre Paulo, The man who shook the world [O homem que balançou o
mundo].6 Esse título fantástico foi usado para descrever apenas um indivíduo
entre incontáveis cristãos que viveram nos séculos do cristianismo. Com
certeza, Paulo teve um impacto significativo no mundo a sua volta.
Ao traçarmos o perfil da vida influente do apóstolo com base
nas Escrituras, não podemos deixar de perceber, além de outras, as
seguintes conquistas:
• Paulo escreveu 13 livros do Novo Testamento inspirados por
Deus. O apóstolo João escreveu cinco livros, e o grande apóstolo
Pedro escreveu somente dois. A proeza de Paulo parece mais
incrível se considerarmos que, naquele tempo, os escritos eram
feitos em pele de animais e cana prensada com pena, usando
uma mistura de carvão e água como tinta. Paulo não tinha nem
“corretor ortográfico”!
• Os escritos de Paulo documentaram muitas das principais
verdades doutrinárias da fé cristã. Deus revelou muitas verdades
fundamentais do cristianismo por intermédio de Paulo, e a Igreja
pôde edificar-se e crescer nessas verdades nos últimos 1900 anos
(verdades sobre justificação pela fé, Igreja como Corpo de Cristo,
dons espirituais, divindade de Cristo, ressurreição, volta de
Cristo e Reino de Deus, só para citar algumas).
• Paulo foi pioneiro como missionário e implantador de igrejas.
Missionários e implantadores de igrejas levaram os últimos 19 séculos
padronizando suas estratégias segundo a vida e o modelo eficiente e
frutífero de Paulo (como fui missionário, li muitos livros que detalham
as viagens missionárias de Paulo e suas aplicações hoje).
• Paulo foi um dos maiores discipuladores de homens. Ele
incentivou inúmeros homens cristãos a continuarem o seu
ministério. Hoje, ainda somos desafiados a atender o padrão
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estabelecido pela exortação de Paulo a um de seus discípulos: E as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confie-as a homens fiéis que sejam também capazes
de ensinar outros (2 Tm 2.2). (Passei a maior parte da minha
vida cristã adulta seguindo o padrão estabelecido por Paulo
nesse verso. Primeiro, ao ser treinado por homens fiéis e,
depois, treinando outros.)

O caminho para se tornar um homem
que faz a diferença
Contudo, há um lado de Paulo e de sua vida impactante que
quase ninguém comenta: sua trajetória foi cheia de adversidades.
Esse apóstolo era constantemente mal compreendido por seus
companheiros. Era perturbado pelos inimigos do Evangelho de forma
implacável. Passava dias, semanas, meses e até anos encarcerado
em razão de sua fé. Ainda há muitos outros fatos sobre a vida e o
serviço de Paulo a Cristo que poderiam ser vistos como “ataques”
contra ele. Se alguma vez pensamos que Deus não poderia nos usar
de forma poderosa por causa das adversidades que enfrentamos,
pensemos de novo! Se alguma vez você desanimou devido ao que
pareciam ser ataques contra você, pense de novo! Lembre-se dos
seguintes fatos da caminhada de Paulo:
• Tornou-se cristão depois dos 30 anos. A maioria vem para Cristo
depois dos 15 anos de idade.
• Começou seu ministério formal com mais de 40 anos.
A maioria dos conselhos pastorais nunca consideraria o currículo
de um homem com mais de 40 anos com pouca ou nenhuma
experiência ministerial! Eles procuram pastores com mais de 40
anos e com 15 a 20 de experiência pastoral. Esse padrão levaria um
conselho a dispensar o grande e poderoso apóstolo Paulo como
candidato ao ministério.
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•

Fez sua primeira viagem missionária com mais de 45 anos.
Muitas igrejas mandam missionários para o campo logo depois
de se formarem na escola bíblica com 20 e poucos anos.
Raramente enviamos um homem de meia-idade ao campo
missionário. Pensamos erroneamente: “O que ele faria? Ele é
muito velho!”, e deixamos de perguntar: “Quem você acha que,
provavelmente, é mais maduro: um homem por volta dos 20 ou
um por volta dos 40?”.
• Escreveu seu primeiro livro da Bíblia aos 49 anos. Isso aconteceu
15 anos depois da conversão dele. Esses 15 anos deram a Paulo
tempo para amadurecer em sua fé e ter algo a dizer. E, falando em
adversidades, muitas das cartas de Paulo foram escritas quando
ele era prisioneiro, acorrentado a um soldado romano!
• Não evitou o sofrimento e a perseguição. Os milhares de
quilômetros da maioria das viagens missionárias foram
percorridos a pé ou em embarcações simples do primeiro
século. Paulo também foi exposto à morte, submetido a açoites
frequentes, a muitos aprisionamentos, a 39 chibatadas por
cinco vezes, a surras e a apedrejamentos. Além disso, passou
por naufrágios e sofreu com a falta de uma casa permanente
(2 Co 11.23-27). Quando chegam aos 40 anos, muitos cristãos
não conseguem caminhar mais de 3Km, já estão ansiosos pela
aposentadoria e definiriam como provação esperar meia hora por
uma mesa em seu restaurante preferido.
Apesar de ter começado a vida cristã tardiamente e das provações que
suportou, Paulo causou um grande impacto. A influência do apóstolo iniciou
em uma fase da vida em que hoje a maioria dos homens estaria começando
a pendurar as chuteiras. Que desafio seria para nós que estamos chegando à
idade... Digo, aos 40 anos! Duas lições paulinas gritam ao longo dos séculos
para nós – nunca é tarde para servir a Deus nem para mudar o rumo da vida a
fim de fazer a diferença. Não importa quão difícil sejam as circunstâncias, Deus
ainda pode usar você para servir tanto a Ele quanto a outros.
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O padrão da sua vida
Acredito que esse breve perfil de Paulo de Tarso tenha
encorajado você (sei que me encorajou!). Seja qual for a sua idade
ou situação, as adversidades que esteja enfrentando ou o número
de ataques contra você, com a ajuda de Deus, o melhor da sua vida
e o seu maior impacto ainda estão por vir. Pela vida de Paulo, o
Senhor nos mostra que a adversidade é o canteiro da conquista.
Muitas vezes, a tribulação é o campo de treinamento para uma
vida impactante.
Você está começando a entender por que a vida e o ministério
de Paulo são tão especiais e fascinantes? Somos desafiados pela
vida desse homem e logo aceitamos! Tenho certeza de que você
está tão curioso quanto eu sobre o que fez de Paulo um homem
assim. Bem, tenha ânimo. Nós chegaremos lá. Acharemos as
respostas e descobriremos o que tornou outros grandes homens
influentes também.
Mas, primeiro, falemos um pouco sobre você. Se as pessoas
traçassem o seu perfil e registrassem seu padrão de vida, o que
achariam? Haveria contradições? Existiriam inconsistências, algo
que chame a atenção? E quanto a “ataques” contra você em sua
história? Uma longa lista de sofrimento e adversidades? Ou sua data
de nascimento mostra que o tempo está voando, que não restam
muitos anos, que talvez você seja um talento tardio?
	Se você for como eu, é provável que o padrão de sua vida
pareça um pouco atribulado. Contudo anime-se! Nós estamos na
boa companhia do apóstolo Paulo. Com Deus, todas as coisas são
possíveis (Mt 19.26). Ele pode transformar você em um homem
influente, cuja vida tenha um impacto duradouro em outras
pessoas e no mundo se você estiver disposto a fazer alguns
sacrifícios. Que sacrifícios são esses? Você deve estar disposto
a mudar alguns aspectos em sua vida. Se quiser ver mudança em
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outras pessoas, deve começar por você mesmo. As palavras a
seguir, que estão no túmulo de um bispo anglicano na Abadia de
Westminster, declaram:
Quando eu era jovem e livre, sonhava em mudar o mundo.
Na maturidade, descobri que o mundo não mudaria, então resolvi
transformar meu país. Depois de algum esforço, terminei por
entender que isso também era impossível. No final de meus anos,
procurei mudar minha família, mas eles continuaram a ser como
eram. Agora, no leito de morte, descubro que minha missão
teria sido mudar a mim mesmo. Se tivesse feito isso, eu seria capaz
de transformar minha família. Então, com um pouco de sorte,
essa mudança afetaria meu país e – quem sabe – o mundo inteiro.7
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