E algo mais...
Gênesis 24:46
"Ela abaixou depressa o seu pote e disse: ‘Pode beber, e vou dar de beber também aos
seus camelos.’Então eu bebi, e ela deu água também aos camelos.”
Temos na Bíblia muitos tipos de Cristo - você pode pensar em algum? Isaac, por
exemplo:
•
•
•

Ele nasceu de concepção sobrenatural – sua mãe tinha 90 e seu pai, 100 anos.
Isaac foi previsto antes de seu nascimento.
Isaac transportou nas costas a madeira pronta para ser sacrificado em uma colina
pelo próprio pai.

É, portanto, bem fácil ver as semelhanças entre Jesus e Isaac.
No Antigo Testamento, era da responsabilidade dos pais encontrar o companheiro para
os seus filhos. As crianças não saíam de férias, se apaixonavam e encontravam um novo
namorado / namorada. Eles não costumavam a ir para um clube, e pegar o telefone de
alguém. Eles não encontravam alguém nas encontros dos jovens da igreja. Era
responsabilidade dos pais.
E a Bíblia diz, neste capítulo (Gn 24), que Abraão teve seu amado filho Isaac e mandou
o seu servo de confiança para sair e encontrar uma esposa para o filho. O servo, então,
carrega dez camelos com ouro, prata, com rubis, com diamantes, com cada metal
precioso que você poderia sonhar. Dez camelos carregados de tesouros para a noiva,
simplesmente como um baixo pagamento.
Agora eu quero que você veja isto! O que determinaria quem o servo escolheria para ser
a noiva? Se tivéssemos sido enviados para encontrar uma noiva para uma pessoa
realmente importante, o que nós procuraríamos? Como deveríamos pensar? Tendo tanta
riqueza, precisariamos encontrar a pessoa certa. Não por causa do presente, mas porque
se tornaria a esposa do precioso filho dos nossos mestres.
Agora, se Isaac é um tipo de Cristo, está é uma questão muito maior que encontrar uma
parceira piedosa. Se Jesus é o Esposo e os nós (a igreja) somos a noiva, o que Deus está
procurando em uma noiva?
Pode surpreendê-lo realmente, o chefe dos servos não foi à procura de mulheres com as
mais belas maquiagens, os mais profundos olhos azuis, o melhor esteriótipo ou qualquer
outra característica dessas que procuramos. Ele nem mesmo estava olhando o excesso
de procura e espiritual que nos leva a loucura. Ele só sabia de uma coisa: ele viajou 500
milhas com aqueles camelos carregados com toda aquela riqueza que ninguém sabia que
ele levava. Então ele começa a orar e dizer a Deus que estava nas mãos de Deus mostrar
que a esposa para Isaac seria aquela que ofereceria água para ele e seus camelos.
Estas palavras são tão poderosas: “e também aos meus camelos”!
A Bíblia diz que ele nem havia acabado a oração quando Rebeca surge com o jarro
sobre seu ombro e ele ali sentado, calmamente observa como ela abaixa rapidamente o

jarro com água e gentilmente diz "senhor, gostaria de um pouco de água?". Posso
imaginar ele olhando pra cima, mesmo sem dizer uma palavra e ela continua quase
automaticamente “e senhor, a propósito, eu poderia tirar umas 3 a 4 horas dar água
também aos seus camelos.”. E o servo ali sentado pensando “oh meu Deus!".
Agora, realmente não compreendo quão a cultura deles era diferente do nossa, e muitos
de vocês estão ainda desgostosos por os pais poderem escolher o parceiro pro filho.
Era esperado que, no tempo do Antigo Testamento, as pessoas obedecessem a lei da
hospitalidade. Era esperado receber alguma hospitalidade. Isso também é levado para o
Novo Testamento, em que a Bíblia diz para sermos “cuidadosos quando oferecermos
hospitalidade aos estranhos como pois poderíamos inconscientemente ajudar a anjos".
Portanto, para nós entendermos isso melhor, quando Rebeca caminhou até o servo e
perguntou se ele gostaria de um pouco de água, isso era esperado dela, era normal. Mas
quando acrescentou estas palavras “e também aos seus camelos" tudo mudou. Porque é
isso que ela estava dizendo "Eu vou esperar e fazer tudo de mim...” e aqui
estão algumas palavras que vão revolucionar sua vida “...e algo mais”. Repita em voz
alta “e algo mais!”
Não basta fazer o que é necessário, não faça apenas o que é esperado, não faça apenas o
que você vê outros fazendo, não faça apenas o que sua descrição do trabalho diz, mas
comece a viver um novo estilo de vida, não apenas fazendo o que é esperado, mas um
estilo de vida de ”...e algo mais”. Coisas incríveis vão começar a acontecer na sua vida.
Agora, uma vez que é pouco provável que você seja um especialista em camelos, nós
realmente não entendemos o quanto ela tinha que fazer, ela tinha 10 camelos para dar de
beber. Camelo retém 10 galões de água. Eles tinham caminhado através do deserto e a
luz vermelha do painel começou a piscar: “vazio, vazio, vazio”, e ela tinha que
preencher cada um desses camelos com 40 galões de água, o que são 400 galões de
água. Ela estava disposta a recolher um pouco de água, talvez ela tivesse a sua melhor
roupa, ou talvez ela estivesse no meio de alguma atividade, talvez ela fosse assar pão,
mas ela fez isso.
Agora se tivesse sido a maior parte das pessoas, teríamos feito o que tínhamos que fazer
e então voltar a viver a nossa vida. “Aqui senhor, aqui está um pouco de água, agora
vou voltar para a minha vida”, “É esperado que eu lhe dê água, mas o senhor mesmo
pode dar água aos seus camelos feios”. Mas havia algo de especial nessa mulher, que
não só chamou a atenção do servo, mas também a de Deus, porque ela mais tarde se
tornaria a grande, grande, grande ... avó de Jesus por causa da sua atitude. Ela não
apenas deu, mas depois que ela deu ela fez algo mais.
O que aconteceu a essa atitude na Igreja? A forma como a maioria das pessoas pensa é:
o que posso fazer para que eu possa investir o mínimo possível e tirar o máximo
proveito? Que trabalho que posso ter onde eu possa trabalhar menos e ganhar mais
dinheiro? Que dieta posso começar para que eu possa comer mais e perdem mais peso?
O mundo e a igreja estão a vivendo hoje apenas fazendo o que é esperado. Eu só farei o
que outras pessoas fazem e é suficiente. Mas me permita perturbá-lo com isso: não, não
deve ser assim, se você é cristão! Porque devemos fazer o que é esperado de nós, e algo
mais.

A diferença entre uma pessoa muito bem sucedida e uma pessoa vencida são estas
palavras: “e algo mais”. Uma pessoa muito bem sucedida nos esportes vai treinar, e
quando todo mundo está fora do campo, continua treinando. E um musico muito bem
sucedido não só pratica com a banda, ou durante a mostra, mas passa a noite acordado
tocando violão. O casamento mais bem sucedido não são 50/50, mas aquele em que
ambos dizem “vou dar 100% e algo mais”.
Jesus colocou desta forma "se te fizerem andar uma milha, vá duas". E neste contexto
ele estava falando quando soldados romanos, aqueles que oprimiam os judeus, poderiam
obriga-los a carregar as suas malas, armaduras etc, era esperado que eles levassem por
uma milha, e Jesus estava dizendo, sobre quando o inimigo faz você caminhar uma
milha, caminhe duas, porque você é um cristão e você pode testemunhar-lhes que estou
na sua vida, e algo mais!
Então, de volta para Rebeca, ela disse: “eu não vou só lhe dar água senhor, mas vou dar
água a sua camelos também”. WOW. É como dizer hoje: “eu não vou só consertar seu
carro, porque eu sou um mecânico, mas vou lavá-lo também”, e quando você aparecer
dirá uau! “Não vou só construir uma casa pra você, mas vou fazer algo especial
também”, “Não vou só te dizer isso, mas quando você diz isso, você se surpreenderá.
Faça desta frase sua própria vida!
Faça isso porque a Bíblia diz para fazer isso.
Bênçãos extras vêm de esforços suplementares. Ouça isso! Quando Rebeca saiu para
dar de beber aos camelos, durante 3 a 4 horas de seu tempo, ela não tinha idéia do que
eles estavam transportando, ela não tinha idéia do ouro, prata, diamante. Este era seu
estilo de vida, isto é o que ela fazia. Não sabemos quantas vezes ela tinha feito isso
antes, quantos dias sem nenhuma recompensa, nenhum obrigado, mas ela só continuava
fazendo o que estava certo aos olhos de Deus.
Agora nós temos que ver que os brincos de ouro que deram a ela eram muito caros. E a
encheram de jóias. Estamos falando de muita grana. Agora não podemos perder a
reavaliação aqui, os tesouros estavam escondidos em uma coisa feia, em algo rotineiro.
Estavam escondidos em ir além do que era esperado. Esta tarefa aparentemente
insignificante se tornou a porta de entrada para um futuro incrível para a família mais
rica do planeta.
Quando ela deu de beber em vez de amaldiçoar, quando ela não disse que "não é meu
trabalho”.... Quantas vezes Deus tem nos colocado em situações feias, e temos dito que
"não é esse o meu trabalho" e por trás dele, era uma bênção incrível. Se nós formos fiéis
em fazer não apenas o que nos é esperado, mas algo mais:
1) Não devemos desprezar as pequenas coisas - fidelidade nas pequenas coisas traz
grandes recompensas.
2) Não devemos mais esperar pelos grandes momentos - alguns de vocês estão apenas
sentados esperando o seu grande momento, grandes momentos não vêm para quem
espera por eles. Grandes momentos vêm para aqueles que fazem o máximo proveito
dos pequenos momentos. Fazendo a rotina diária, trará as grandes coisas.

3) Ajudar as pessoas - Rebeca não começou citando as escrituras, ela só disse que iria
ajudá-lo. Aqui temos uma idéia nova: por vezes temos de parar de tentar ser super
espirituais e apenas ajudar alguém.
4) Faça o seu melhor e, algo mais! A questão é: você não pode caminhar a segunda
milha, até que você tenha caminhado muito bem a primeira milha.
5) Quando Deus abre as portas, atravesse-a.
Quando o servo viu que Rebeca tinha acabado de dar de beber aos camelos, ele dá a
notícia. Os pais dela disseram: “Estamos realmente feliz, mas precisamos de 10 dias
para pensar sobre isso”, e o servo disse: “não vou esperar 10 dias”. Então a
oportunidade se torna seu caminho. Você precisa caminhar por ela. Quando Deus abre
as portas, talvez não tenhamos o que é preciso, mas ele vai atravessar a porta com a
gente. Há tantos momentos em nossas vidas em que pensamos que seria melhor se outra
pessoa estivesse aqui agora... Mas eu tenho aprendido que quando Deus abre as portas,
ele sempre capacita.

