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“CELEBRANDO AS CONQUISTAS”
I Ts 5.18
“Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco.” (I Ts 5.18)
INTRODUÇÃO
Neste estudo, vamos refletir sobre os cuidados do Espírito Santo com nossas vidas e como ele tem nos guiado em
todas as coisas. Mais um ano está se findando, passamos por lutas e vitórias, choramos e sorrimos e hoje estamos
aqui para celebrar a Deus por tudo que ele nos tem feito
I – Maior vitória foi conquistada na cruz
Celebrar é festejar, extravasar de alegria por um acontecimento bom em nossas vidas, por uma vitória
conquistada. Como cristãos, sempre teremos motivos para celebrar e sermos gratos a Deus. Devemos ser gratos
porque ele nos resgatou (1º Tm. 2.6), nos perdoou (Cl.3.13) e nos salvou (Lc.19.10), por intermédio de Jesus, para
termos vida eterna (Jo.5.24). Precisamos, todos os dias, celebrar a vitória de Jesus na cruz do calvário sobre o
inimigo e sobre a morte (1ºCor. 15.55). Foi uma grande conquista para todos nós, pois, por meio Dele, somos
vitoriosos, por meio Dele fomos sarados (1ºPe.2.24) e, por meio Dele, viveremos eternamente com Ele (Jo.3.16).
II – Aprenda a celebrar suas conquistas
O Senhor tem prazer em nos abençoar (Jr. 29.11), mas, como humanos que somos, às vezes nos prendemos
demais ao que aconteceu de ruim. Vença a frustração, não se apegue no que não foi bom (Lm 3.21), no que não
deu certo. Entenda que o Senhor Jesus trabalha em nosso favor, também, nessas circunstâncias (Rm 8.28).
Precisamos ser firmes e constantes, não é fácil celebrar quando as coisas fogem do esperado, mas tudo está no
controle de Deus, tenha fé e celebre (I Cor 15.58). Não permita que as recordações das frustrações do passado
destruam e apague tudo de bom que você tem recebido. Não podemos ser conhecidos como ingratos, que não
reconhecem as bênçãos recebidas (Sl 92.1,2). Quando celebramos nossas conquistas, estamos glorificando a
Deus. Vibre com suas conquistas, não diga que não tem o que comemorar (Sl 103.2). Se você está lendo essa
palavra já é um grande motivo para celebrar o fôlego de vida que está em você (Gn 2.7). Jesus Cristo tem cuidado
de nós.
III – Mantenha o foco – prossiga para o foco
Celebrar as conquistas nem sempre quer dizer que alcançamos os resultados esperados, mas o importante é que
não estamos estagnados e que adquirimos experiência e aprendizado (Sl 20.7,8). Nem sempre os resultados são
positivos, mas podemos tirar grandes lições para o futuro. Toda conquista é precedida com muito suor e luta e
nos proporciona crescimento (Sl 18.29). Celebre o que você já conquistou, ainda que não seja o resultado final (Fl
3.13,14). Mantenha o foco, continue trabalhando, não desista dos seus sonhos, pois muito em breve o Senhor lhe
entregará a bênção (Jr 29.11, Pv 16:3 e Sl 37:4).
APLICAÇÃO DA PALAVRA E COMPARTILHAMENTO
Por que devo celebrar? Tenho sido grato a Deus pelo que tenho conquistado?
CONCLUSÃO
O sacrifício de Jesus na cruz do calvário nos resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz (I Pe 2.9) e tal
remissão é suficiente para transbordar nosso coração de amor, de alegria e de gratidão. E, por intermédio da cruz,
desfrutamos de conquistas e de vitórias diárias que, também, devem nos motivar a comemorar, a celebrar e a
exaltar o nome do nosso Deus. Que o nosso coração seja sempre grato a Deus por tudo que Ele tem feito por nós
(Que darei eu ao Senhor, por todos os benefícios que me tem feito? Sl 116.12) e todos os dias nós possamos
expressar essa gratidão com alegria e louvores ao Senhor (Então a nossa boca encheu-se de riso e a nossa língua
de cantos de alegria 126:2).
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