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“Jesus, o maior exemplo de perseverança”

SÉRIE: O MINISTÉRIO DE JESUS

“Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos
todo embaraço e o pecado que tão perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está
proposta.  Olhando para Jesus autor  e consumador da fé,  o  qual  pelo gozo que lhe  estava proposto,
suportou a cruz, desprezando a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus.” (Hebreus 12.1:2)

INTRODUÇÃO

Nação dos Impactados, #bora lá para o último desafio sobre a série “O ministério de Jesus”. Radicalizando,
fala sério, já parou para pensar que enquanto Ele esteve na aqui na terra, seus ensinamentos através de
exemplos, foram os mais tops das galáxias? Hoje vamos falar de sua perseverança. Você sabe o significado
dessa palavra? Não??? Sabe??? Sim ou não??? Hum??? Vamos lá, perseverança é uma qualidade de quem
não desiste com facilidade, e a nossa vida cristã é comparada como uma corrida que precisa de muita, mas
muita perseverança…

1 – REALIZANDO A CORRIDA COM PERSEVERANÇA (Hb 12.1:6) 

Oi? O que está acontecendo? Está preocupado? Ansioso? Que desespero é esse? Que angustia é essa? Está
com  pressa?  Calma!!!  [“…mas  os  psicólogos  dizem  que  nós  adolescentes  somos  imaturos,  os  livros  e
principalmente a mídia diz que somos intensos, que temos muitos conflitos, minha mãe diz assim que sou a
princesinha da mamãe, já meu pai diz que sou seu campeão…”]. A dúvida, as incertezas tomam conta de
sua vida e você se depara com tantas opções, tantas vontades, quer abraçar o “mundo”, quer experimentar
tudo que ele oferece,  aquela galera cobrando que você faça coisas cada vez mais cedo:  primeiro beijo,
primeiro namorado (a), primeira noite na casa dos amigos (as), primeira festinha. Primeiro isso, primeiro,
aquilo, primeiro, primeiro, primeiro… Stop!!! Para as coisas erradas nunca deve existir a primeira vez!!!. A
primeira  vez  pode  te  levar  a  um  caminho  sem  retorno,  de  sofrimentos,  de  tristezas,  de  amarguras…
#Virgindade??? Isso é coisa ultrapassada, fora de moda, tudo é permitido, tudo pode… COMO ASSIM???
NÃO MESMO!!!  “Não façam isso, corram com firmeza, com perseverança…” A palavra de Deus não muda.
O que está escrito nela é a verdade e é o que devemos seguir como regra de fé e prática. Então a melhor
opção de escolher é viver no tempo de Deus, pois Ele nos reservou o melhor momento no tempo certo.

2 – JESUS, EXEMPLO QUE NOS LEVA A MANTER A PERSEVERANÇA.

Jesus  poderia  ter  desistido no  Getsêmani  quando sua alma foi  dilacerada pela  angustia,  mas  Ele  não
desistiu.  O  que  seria  de  nós  sem  o  sacrifico  de  Cristo  na  cruz  do  Calvário?  Suportou  a  dor,  teve
perseverança. Mesmo que sua corrida esteja difícil, quando o desafio parecer grande demais, quando tudo
dentro de você quiser desistir, continue prosseguindo… Volte-se para o exemplo de Jesus. Não desista.
(Mc 13.13). 

APLICAÇÃO DA PALAVRA E COMPARTILHAMENTO

Que dificuldades você tem enfrentado que atrapalha você em sua corrida? Ou que faz você desistir  da
comunhão ou conhecer a Deus? E suas amizades? Tem influenciado positivamente ou negativamente em
sua perseverança? 

CONCLUSÃO

Haverá alguma coisa impossível ao Senhor? (Gn 18.14) Claro que não!!! Então seja perseverante. Levante-
se, não desista. Abra seu coração para Deus e sinta o abraço de nosso melhor Amigo, o Espirito Santo.
Então galera, seja forte! Em um mundo tão corrompido e contaminado pelo pecado!!! Vença....  Faça a
diferença!!!
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