Semana:

18/06 a 25/06 •

Tenha Coragem!

Desafio da semana: continue investindo em seu ALVO
S

“Lembrem-se dos seus líderes, que transmitiram a palavra de Deus a vocês. Observem bem o resultado da
vida que tiveram e imitem a sua fé. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre.” (Hb 13.7-8)
MOMENTOS DE CRISE
Os noticiários tem mostrado a situação de crise econômica, social e política de nosso país. Não é mais tão incomum
Na parábola
tão
conhecermos pessoas que estão passando por um momento financeiro difícil. Infelizmente, do ponto de vista humano,
estamos diante de uma situação sem qualquer previsão de melhora, visto a falta de liderança confiável em todas as
instituições. Diante dessa falta de referência, onde podemos buscar inspiração? A Bíblia nos mostra, pelo menos, três
exemplos de homens que foram capazes de enfrentar um contexto difícil em sua vida e nação.
ENCONTRANDO A CORAGEM
Abrão: coragem para construir – Gênesis 13.1-12
Quando Abrão e Ló estavam com muitos bens, ficou impossível o convívio entre os seus trabalhadores. Por essa razão,
ainda que fossem parentes, era necessário a separação. Diante disso, Abrão deixou Ló escolher para onde desejava ir. Ele
escolheu a terra que, aparentemente, era mais fértil. Depois de um tempo, o sobrinho de Abrão perdeu todos os seus bens
e a sua esposa, porque Deus castigou aquela terra em razão dos maus habitantes. Quantos de nós temos a coragem de
construir sob solo infértil? A nossa tendência parece ser, muitas vezes, de não querer construir, mas sim, somente
desfrutar. Construir dá trabalho, por isso, provavelmente a maioria de nós, teria a mesma escolha de Ló. Você procura
fazer coisas que outros não gostam de realizar? Ou prefere desfrutar daquilo que já está construído?

Davi: coragem apesar de suas limitações – I Samuel 17.32-37
Quando Davi cuidava das ovelhas de seu pai, recebeu a função de visitar seus irmãos que estavam guerreando contra os
filisteus. Quando chegou ao local se deparou com uma situação difícil. Havia um homem, famoso por ser excelente
guerreiro, chamado Golias, que desafiou o exército israelita para uma luta individual. A derrota custaria a liberdade da
nação. Mesmo diante dessa situação, Davi se disponibilizou e sabia que a luta seria vencida em nome do Senhor, assim
como havia derrotado as feras que tentavam matar as suas ovelhas. Todos sabemos que ele derrotou o gigante e se tornou
famoso em Israel. O que temos deixado de fazer com medo de nossas limitações? Que oportunidades temos perdido por
falta de confiança em Deus? Naquele campo de batalha havia centenas de guerreiros preparados para encarar Golias, mas
Deus usou uma pessoa sem treinamento militar, mas com fé no Deus dos Exércitos.
Eliseu: coragem para curar – 2 Reis 5.5-8
Quando o rei de Israel recebeu a carta do rei da Síria ficou desesperado. Como ele curaria uma pessoa? Estava certo de se
tratar de uma armadilha, pois não atenderia o pedido daquele rei e a consequência seria a guerra. No entanto, a atitude de
Eliseu foi de assumir a responsabilidade pela cura de Naamã, o que, de fato, ocorreu. Esse profeta viveu em uma época de
reis muito impiedosos e idólatras do Reino do Norte. Mesmo assim, se manteve como uma importante referência,
salvando a nação por meio de sua relação com Deus. Há alguém em nossa vida que precisa de cura? Há pessoas à nossa
volta que estão sofrendo e não estamos fazendo nada por comodismo? Pensando na situação de crise de nosso país: temos
ficado com medo do futuro? Estamos alimentando raiva pelos políticos? Ou temos orado por nossa nação e procurado
curar as pessoas ao nosso redor?
OPORTUNIDADE PARA RECONSTRUIR
Esses exemplos de pessoas com fé nos revelam a responsabilidade de nos mostrar como aqueles que buscam o Senhor e
que podem se envolver para mudar a vida de outros. Muitos desses homens viveram em um contexto de crise na nação,
mas decidiram fazer a diferença. Qual o seu chamado na situação de nosso país? Se mudar para outro lugar ou
permanecer e fazer a diferença? É claro que a mudança não é errada e muitos irmãos piedosos que tiveram essa
oportunidade serão instrumentos de Deus em outros lugares. Mas e aqueles que ficaram? Estão em uma situação pior? Os
que ficarem terão a oportunidade de participar de uma possível mudança. Para essa transformação acontecer, basta ter a
coragem dos homens dessa lição.

