Semana 20/03 a 26/03 • Desafio da semana: Ore por renovação espiritual

Introdução

“

Mas os que esperam no Senhor renovarão as forças,
subirão com asas como águias; correrão, e não se
cansarão; caminharão, e não se fatigarão. • Isaías 40.31 •

“

Série Ainda que: Ainda que canse, correrei

Para participar de uma célula ou de qualquer atividade do Reino de Deus, nós cristãos devemos ser excelentes, ou seja, fazer
as coisas e tratar as pessoas da melhor forma possível. Mas, com o tempo, recorrentemente passamos por momentos de
esgotamento e cansaço, tanto físico quanto espiritual, e só pensamos em parar e desistir da caminhada que entramos.

Cuidado com o cansaço espiritual:
Em 2 Tessalonicenses 3.13, Paulo nos alerta a nunca nos cansarmos de fazer o bem. Certamente, se o apóstolo se preocupou em
advertir os irmãos de Tessalônica para que eles não desistissem das boas obras, é porque esse é um perigo iminente. Talvez você
esteja desanimado porque não vem obedecendo a Deus; agora é a hora de consertar. Mas, de repente, você esteja cansado por
outros motivos, como a falta de perspectiva, o medo ou a sensação de solidão. Todos esses tipos de fraqueza são resolvidos de
uma única forma, sobre a qual falaremos abaixo.

Cuidando do cansaço espiritual:
Isaías, no texto acima, nos ensina a vencer o cansaço espiritual a partir da confiança no Senhor. Nossos músculos, nosso entendimento
e nossas capacidades são limitados demais para resolvermos os nossos problemas. Se você e eu não aprendermos a depositar os
nossos fardos sobre o Senhor, não triunfaremos sobre o mundo, os problemas e a carne. Você já correu carregando alguém? Ficou
muito mais difícil, não é? Essa é uma experiência similar ao cristão que não lança os seus fardos sobre Cristo (Mt 11.29-30). Devemos
depositar o nosso serviço cristão, nossas famílias e todas as outras atividades em oração. O Deus grandioso ouve e atende a oração do
justo. Portanto, preserve sua comunhão com Deus e não desista da caminhada que Deus lhe confiou.

Conclusão
1. Você já passou ou está passando por um cansaço espiritual?
2. Você tem tentado vencer isso sozinho?
3. Compartilhe com outros irmãos e peça para que orem por você.
Se você está cansado e sem vigor e se sente inadequado para servir a Cristo ou ganhar alguém para Ele, lembre-se do que o apóstolo
Paulo disse na carta aos coríntios: “Deus escolheu as coisas vis desse mundo, as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que
são.” (1 Cor 1:28). Mais adiante ele relata que esteve com os coríntios em fraqueza, em temor e grande tremor e não apoiado em
sabedoria humana, mas no poder de Deus (2:3-5). Meu amigo, o evangelho é para gente fraca e cansada, como você e eu. Nós, que
esperamos no Senhor, vamos continuar correndo e não vamos nos cansar.

