Não pare!
“Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm; ela será ricamente recompensada.
Vocês precisam perseverar, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que ele prometeu.”
Hebreus 10.35-36
• CREIA NAS PROMESSAS DE DEUS
Deus tem promessas, e sempre devemos crer nelas (Hebreus 10.35-39). Deus é amor, nunca
mudou, nem nunca mudará, e quer o nosso bem. Se tivermos dúvida sobre isso, não vamos
avançar numa vida de superação. Há muitas promessas que nunca tomamos posse porque
não aprendemos a perseverar. Na vida com Deus, nos relacionamentos, na igreja, família,
trabalho, estudo. Se você quer superar, se você quer vencer, terá que fazer escolhas e tomar
atitudes de perseverança.
• UMA HISTÓRIA DE CONFIANÇA E PERSERANÇA
O livro de Josué 6 relata o início da conquista da terra prometida. Israel tinha a promessa de
receber uma terra abençoada. Eles já tinham recebido, porém, quando chegaram lá, tinha
gente ocupando aquele lugar. Além disso, uma cidade com muralhas imensas, Jericó, estava
na frente deles. Contudo eles perseveraram. Baseados na conquista da cidade de Jericó,
vamos falar de três atitudes de perseverança para você não pararmos antes de recebermos a
promessa.
1. VEJA ALÉM DAS MURALHAS .
Não deixe a dificuldade te fazer esquecer a promessa de Deus. Do outro lado tem uma terra
produtiva, mantenha os olhos nisso, sabendo que nenhuma muralha, nenhuma dificuldade é
intransponível para Deus. O texto diz que a cidade estava completamente fechada, porque o
povo de Jericó estava apavorado, pois sabiam como Deus já havia lutado a favor de seu povo
em batalhas anteriores. Não há impossíveis que intimidem a Deus. Muitos de nós olhamos
para o problema apenas com a perspectiva terrena, achando que não tem jeito. Com isso, o
problema se agiganta, e a confiança em Deus diminui. Precisamos crer que as muralhas que
vemos, não são de maneira nenhuma, um sinal de que não podemos alcançar a promessa.
•
•

Quando o Brasil e o mundo estão em crise, não se fixe nas previsões apocalípticas, mas olhe
para o céu, que nunca está em crise.
Quando seu casamento estiver indo ladeira abaixo, não olhe para a possibilidade do divórcio,
mas fixe-se na promessa para os que cumprem a aliança feita com seu cônjuge e com Deus.

•

Quando muitos queridos ao seu redor adoecem, e alguns até morrem, lembre-se de que se
vivemos ou morremos, é para Senhor. Ele é a nossa esperança, seja na vida, seja na morte.
Aquele que crê em Cristo, ainda que esteja morto, viverá.

2. CONTINUE, MESMO QUE NÃO VEJA O PROGRESSO
Certo pregador disse: “Se eu fosse Deus, a cada volta que o povo desse ao redor de Jericó, eu
deixava um pouco de tijolo cair da muralha, para motivar o povo a prosseguir.” Mas Deus não
agiu assim. Deus falou para Josué que a muralha só cairia na sétima volta. Josué não falou
isso ao povo. Mas eles sabiam que eles tinham uma promessa. Rodearam durante 6 dias sem
falar um “ai”. Sem murmurar, sem reclamar, sem perguntar por que está demorando para cair.
Lembre-se, há promessas já entregues, mas que precisam ser conquistadas! No verso 2 Deus
diz “eu entreguei Jericó nas suas mãos”. A cidade está totalmente trancada, e Deus diz eu
“entreguei”. Deus diz no passado a respeito de uma batalha que você nem lutou ainda. Deus
diz “eu te dei”, ”eu te curei”, “eu te levantei”, “eu te restaurei”, “eu te dei paz”, “eu te dei alegria,
“eu te dei vida plena”. A nossa perspectiva só vê problema, enquanto Deus vê a vitória já
alcançada.
•
•

Mais um ano se passou, e você não viu seu amigo ou parente ser transformado por
Jesus? Continue orando e testemunhando.
O sonho de 60 batismos em nossa igreja para esse ano parece muito? Vamos viver o ide:
Pregar o evangelho a todos, na primeira oportunidade, e veremos os batismos
acontecendo.

Lembre-se, nenhum trabalho é em vão no Senhor, continue mesmo que não veja o progresso.
3. ENTENDA O VALOR DA JORNADA
Não seja imediatista, a vida cristã é um processo, leva tempo. Por isso, foque mais na
obediência e menos no resultado. Talvez Deus esteja dizendo: “Eu não quero que você veja
progresso ainda, porque antes há uma obra mais profunda que estou fazendo em você.” Nós
queremos a benção, mas Deus quer nossa obediência. Essa obediência irá nos preparar para
conquistas maiores e melhores. Lembre-se, também, que o resultado é responsabilidade de
Deus. Ao darem as voltas na muralha, sete sacerdotes iam à frente do povo junto à arca da
aliança, representando que Deus estava à frente daquela batalha. Resultados são
responsabilidade de Deus, obediência é sua responsabilidade. Enquanto não vem o resultado,
mantenha-se forte para as batalhas. Busque a Deus na primeira hora da manhã, congregue
com sua igreja no primeiro dia da semana, dizime da sua primeira renda do mês e jejue na
primeira semana do mês, conforme sugerido na lição anterior.
• PENSE, MAS NÃO PARE!
Dificilmente alguém vai superar se não aprender a olhar com outra perspectiva, e a continuar
caminhando com Deus mesmo sem ver progresso imediato. Muralhas vão aparecer porque
você precisa, por sua fé, em prática. Fé não é algo que se fala, é algo que se pratica. Você
precisa de batalhas para usar sua força, sua espada, e amadurecer. Busque a Deus em
primeiro lugar, e saiba que as muralhas vão cair pela sua confiança e perseverança em
Deus.Não pare antes da última volta. Persevere, e lembre-se: “Aqueles que semeiam com
lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente,
voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes.” Salmos 126.5,6

