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objetivos
•
•

DESTACAR QUE EM MEIO AS TRIBULAÇÕES A NOSSA FÉ É PROVADA E APROVADA EM DEUS.
ENFATIZAR QUE NOSSA POSTURA ANTE A TRIBULAÇÃO DEVE SER SEGUNDO A PALAVRA DE
DEUS.

textos base: HEBREUS 11.1-6

desenvolvimento
O texto da carta aos hebreus inicia a descrição dos grandes homens e
mulheres de fé fazendo uma afirmação inquestionável: sem fé é impossível
agradar a Deus!
A partir deste ponto começamos a ler diversas narrativas sobre a vida de
pessoas que trilharam uma jornada de fé e perseverança apesar das dificuldades
e problemas. A este respeito podemos concluir que seríamos completamente
ingênuos se imaginássemos uma vida sem os seus desafios e impedimentos.
Uma vez que a o sofrimento é inerente a vida, ou seja, para sofrer, basta viver...
Esta realidade é por vezes esquecida diante do folclore triunfalista que nos
impulsiona a viver sem prever os desprazeres diários. Ante esta recorrente
situação o povo de Israel decidiu queixar-se dos atos de Deus e se opor a seus
planos, é o que podemos observar nos textos de Números 11.4-7 e Êxodo 14.1012. Perceba que diante do que é comum, ou seja, o sofrimento, o povo de Israel,
assim como nós, tornou-se fraco, incrédulo ao ponto de desejarem voltar a viver
e a morrer como escravos.
Note como todo o povo de Israel, assim como nós, temos uma inclinação
para exagerarmos em nossas percepções quando estamos em uma circunstância
adversa. O relato de Números 13.26-33 evidencia que para o povo eles eram
como gafanhotos e os seus oponentes eram como gigantes. Perceba uma verdade
espiritual: a realidade para nós é a fé enquanto as percepções geradas pelo medo
são meras ilusões, assim, fica fácil compreender a postura de Calebe ao afirmar
que venceriam aquela batalha independentemente do que os outros espias
diziam!
Bem sabemos que nossa vida está consolidada na Palavra de Deus e no que
Ele pensa a nosso respeito, assim, temos a condição de transpor tais
circunstâncias adversas com a fé que vem ao escutarmos as palavras do Senhor:
“Moisés respondeu ao povo: ‘Não tenham medo. Fiquem firmes e vejam o
livramento que o Senhor lhes trará hoje, porque vocês nunca mais verão os
egípcios que hoje veem. O Senhor lutara por vocês; tão somente acalmem-se’”.
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PERGUNTA 01 – Como tem sido a sua postura diante dos problemas da
vida?
PERGUNTA 02 – Diante de suas experiências, você reconhece que em
algum momento exagerou?
AUXÍLIO – A intenção desta pergunta não é menosprezar a dor, mas
enfatizar uma verdade espiritual, a saber, a realidade para o crente é a Fé!
PERGUNTA 03 – De onde vem a força para você viver?
PERGUNTA 04 – Se a força que te faz movimentar-se vem de uma fonte
inesgotável, como você explica o desânimo e o medo?
AUXÍLIO – Falta de fé! Assim, devemos, diante das dificuldades buscar
em Deus ainda mais fé para que possamos passar por momentos de tristeza e
fragilidade e render glórias a Ele.

OREM JUNTOS, UNS PELOS OUTROS, PERMITINDO QUE O SENHOR
SE MANIFESTE E TRANSFORME O CAOS EM VIDA!

avisos
▪
▪
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