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Volume 1 - Nº 8 - O Deus do Impossível

DESANIMAR, NUNCA.
Texto: Hebreus 12: 1 a 3

A carta aos Hebreus tem 2 características únicas:
a) É de autoria desconhecida
b) O autor escreve para os judeus que se converteram ao cristianismo. Esses judeus esperavam a volta de Jesus e com
a demora de sua volta muitos deles estavam desanimando e pensando em voltar para o judaísmo.
Quantos de nós, hoje, também não estamos desanimando por enfrentar tribulações.
Muitos são atraídos para o evangelho com a falsa esperança de que seus problemas serão sanados assim que entrarem para a
igreja, por isso muitos desanimam.
Todos nós enfrentamos lutas. Muitos querem ter experiências com Deus, mas por causa dos problemas pensam em desanimar.

Veremos 6 verdades que devem nortear nossas vidas:
1) Qual é a luta de qualquer cristão?
No versículo 1 está bem claro qual é a luta do cristão. O EMBARAÇO e o PECADO.
Tudo que é pecado é embaraço, mas nem tudo que é embaraço pode se dizer que é pecado. O embaraço não é necessariamente
pecado, mas atrapalha o caminhar com Jesus.
Lutar com o pecado é mais fácil do que lutar com o embaraço, pois o pecado todos nós sabemos o que é, mas embaraço é difícil de
ser detectado. O que é embaraço para mim pode não ser pra você e vice versa.
O que tem sido embaraço na sua vida?
2) Perseverança
Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. É preferível crescer espiritualmente bem devagar do que ter uma vida
espiritual de altos e baixos.
3) Alvo
O versículo 2 mostra nosso alvo. “Olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé”. Não há outra forma de vencermos nossas
lutas e tribulações senão olhando somente para Jesus.
Se deixarmos de olhar para Jesus e olharmos para a Igreja ou para nosso irmão, com certeza veremos muitas falhas que
provavelmente nos desanimará da caminhada cristã.
Nosso alvo deve ser: “Lutar para nos tornar semelhantes a Jesus”, mesmo que nunca consigamos mas temos que morrer tentando.
4) Inspiração
Quem nos inspira senão Jesus? Tome como referência Aquele que suportou tais contradições dos pecados de muitos contra si
mesmo. Jesus enfrentou a cruz por nós. Ele não tinha pecado algum. O que Jesus enfrentou na cruz deve nos inspirar.
5) Advertência

Nos versículos 5 a 9 diz que o Senhor corrige a quem ama. Muitas vezes precisamos de tribulações para sermos tratados por Jesus.
Nossos pais nos disciplinavam, pois éramos de suas responsabilidades e com certeza éramos amados por eles. Deus também nos
disciplina porque nos ama e nos tem como filhos. Às vezes doe muito, mas é necessário para sermos tratados.
6) Consolo
Porque Deus nos corrige? Para nos moldar. Para que possamos participar de sua SANTIDADE.
É um processo de lapidação para que nos tornemos pessoas melhores.

Conclusão: Devemos nos nortear por essas verdades. Só então conseguiremos ser cada vez mais parecidos com Jesus.

RECADOS
IMPORTANTES

Se você conhece alguém que está desanimando na fé. Ore por ele e apresente seu nome
em sua célula para que toda a célula também ore por ele.

Sempre o convide para participar de sua célula.
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