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“Ebenézer: Até aqui nos ajudou o Senhor.”

I Sm 7:12

INTRODUÇÃO

Até aqui o Senhor nos ajudou. Devemos continuar tendo uma caminhada de fé (Sl. 112:7, Rm 5:2). Todas as
vezes que se encerra um ano e se inicia outro,  crescem as expectativas em torno de sonhos e projetos que
queremos conquistar. O início do ano chega repleto de entusiasmo e motivação para um novo tempo nas nossas
vidas. Devemos sempre ter em mente que como o Senhor nos ajudou neste ano que se finda, Ele continua nos
conduzindo no ano vindouro.

Para isso, precisamos ter uma caminhada de fé, colocando o Senhor no centro dos nossos corações e das nossas
vontades, entendendo que os planos do Senhor são melhores do que os nossos (Jr 29:11). Que possamos ter
atitudes que demonstrem a nossa confiança no Senhor, porque até aqui Ele nos ajudou. 

I- Seja feliz e sirva ao Senhor com alegria – Sl. 100:1-2
Ser feliz é uma demonstração de fé, pois o mundo, no contexto atual, quer nos levar a termos sentimentos de
frustrações, tristezas, medo e insegurança. Mas devemos sempre lembrar que o Senhor nos ensina a alegrar-
nos em todo o tempo. Felicidade é estar no centro da vontade de Deus. Nós não estamos isentos de passar por
momentos tristes, mas sabemos que a tristeza pode até durar uma noite,  mas a alegria vem ao amanhecer
(Sl 30:5). O Senhor quer que nós descansemos Nele, confiando que a sua direção é a melhor para nossas vidas,
pois Ele tem prazer em realizar os anseios do nosso coração. “Deleita-se no Senhor e Ele concederá o desejo do
seu coração” (Sl 37:4).

II- Seja forte– (Js. 1:9) 
Devemos entender que a nossa força vem de Deus. Sabemos que, na realização dos sonhos e projetos de Deus
para nossas vidas,  teremos obstáculos,  mas devemos persistir e  perseverar porque é Ele que nos fortalece
(Jo 16:33 e Ne 8:10). Todas as vezes que nos depararmos com situações que querem minar as nossas forças e
nos fazer desfalecer, devemos lembrar que temos um Deus forte e através Dele somos fortes também, pois a sua
palavra nos garante que nós podemos todas as coisas em Cristo que nos fortalece. (Fl. 4:13).

III- Sirva com excelência– (Cl. 3:23)
O Senhor Jesus nos chamou para fazermos a sua vontade (Rm 12:2), somos seus servos e devemos servi-lo com
inteireza de coração (2 Cr 25:2). Quando aceitamos Jesus, nossa vida é transformada e somos guiados pelo
Espírito Santo e em nossos corações acende a chama pela obra do Senhor. E esta chama nos impulsiona a
apresentar Jesus Cristo para outras pessoas, para que, assim como nós fomos alcançados pela graça (Ef 2:8),
elas sejam alcançados também. Por este motivo, é de suma importância servimos ao Senhor com excelência
(I Cor 15:58). Devemos servi-lo através do discipulado, relacionando com outras pessoas e ensinando-as como
andar com Cristo. Também devemos servi-lo integrando essas pessoas na igreja e, por fim, devemos servi-lo
ganhando vidas para o reino de Deus. O Senhor te chama não apenas para ser cristão, mas também para levar
outros a Cristo. Que no ano que se aproxima, nós não fiquemos presos apenas em nossos sonhos e interesses
próprios, mas que possamos frutificar na obra do Senhor. Que possamos cuidar de alguém. Que a nossa vida
seja um instrumento precioso de evangelismo nas mãos do Senhor. Que o seu testemunho seja de edificação
para quem está ao seu redor.

COMPARTILHAMENTO
Você tem exercido sua fé? Devemos ter fé que o Senhor é o nosso refúgio e que Ele se encarrega de cuidar de
nós em todas as coisas. Que a ousadia e força do Senhor estejam presentes e evidentes em nós, entendendo que
estar abatido não nos ajudará a vencer as lutas, mas com alegria e confiança no nosso Deus, nós seremos mais
do que vencedores (Rm 8:37, Sl 37:5).

CONCLUSÃO
O segredo para continuarmos caminhando e avançando é termos fé (Hb 11:1), crendo no direcionamento de
Cristo  para  nossas  vidas.  Esta  fé  é  evidenciada  através  das  nossas  atitudes  e  decisões  que  tomamos
diariamente. Que a alegria do Senhor nos impulsione a avançarmos cada dia mais e alcançarmos o favor de
Deus, entregando a Ele um coração grato e nos doando inteiramente à sua obra, cumprindo assim o propósito
do Senhor para nossas vidas (Mc 16:15).
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