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ATENÇÃO!

LÍDER: Esta mensagem você encontra na íntegra no site da SIBBP,
se quiser enriquecer o seu estudo acesse:
http://www.threemasters.com.br/clientes/sibbp/cultogravado.p
hp?id=275. Ou www.sibbp.com.br Título da Mensagem:
“Exemplo de Cristo em meio às provações”, Domingo
08/01/2012.

1. DISCIPULADO (40 minutos)
Texto Bíblico: Hebreus 12:1-3
"Nossa maior fraqueza está em desistir. O caminho mais certo de vencer é
tentar mais uma vez." (Thomas Edison)
 Há uma particularidade da Carta aos Hebreus que a distingue das demais cartas do Novo Testamento. É o
fato de não sabermos quem foi o autor ou instrumento humano.
 Seu objetivo era a advertência contra a apostasia – (Renegação de uma religião ou renúncia à fé religiosa)
 Escrita a uma comunidade de crentes ou judeus convertidos, alertando-os do perigo de retornarem ao
judaísmo e reduzirem a Pessoa de Cristo a uma posição tão inferior que ele se tornaria um como os outros
profetas.
 Cristo, portanto, é o alvo para o qual devemos olhar e que nos possibilita verdadeira firmeza.
 Jesus é superior aos anjos. v1.
 Jesus é superior a Moisés. Cap. 3.
 Jesus é O Supremo sumo sacerdote. Cap. 4:
Olhar os exemplos do passado deve nos inspirar a construção do futuro.
Vejamos o que o texto nos ensina sobre perseverar:
1. Deixar. Lançar fora, por de lado.
Há pecado e embaraço.
Nem tudo que é embaraço é pecado.
É perder parte para não perder tudo.
Em 2003, o americano Aron Ralston tinha 27 anos e já era um alpinista experiente. Já tinha escalado 49
montanhas no estado americano do Colorado, algumas delas com altitudes superiores a 4 mil metros.
Num fim de semana comum, quando caminhava despretensiosamente pelo Blue John Canyons, no
Estado de Utah, ele caiu num buraco e uma imensa pedra rolou por cima dele, esmagando sua mão
direita. Era o início de um martírio que duraria 5 dias e sete horas: 127 horas. Filme com este nome.
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Há coisas que não são pecaminosas mas podem ser embaraçosas:
 Relacionamentos equivocados.
 Lugares inadequados.
 Situações de risco. Drogas, sexo, etc.
2. Correr com perseverança – ter disposição.
Não apenas correr, mas sim correr com perseverança, com empenho.
O modelo é Jesus e isto é mais do que suficiente para nos inspirar.
3. Fitar – Ter direção.
Olhar atentamente para Jesus.
Só consegue correr quem tem meta ou objetivo.
4. Considerar – Ter inspiração.
Olhar e fazer uma comparação. O que Jesus fez na Cruz por nós deve nos inspirar a continuar nossa
caminhada de forma corajosa e determinada.
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