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Tema: Vencendo o desanimo
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Culto: Domingo
Pr. Gleison Assem

O Nosso ânimo é como uma vela, que se a abafarmos com um copo ela morre.
Muitas pessoas se entregaram ao conformismo, estão com sua alma morta.
O desânimo é prejudicial, nos faz esquecer de nossos compromissos, nos faz cair.
Em 1 Reis 18 mostra que o profeta de Deus Elias era forte e corajoso e logo no
próximo capítulo ele fugiu de pânico, tudo por causa do desânimo.
A nossa vida é cheia de altos e baixos, hora estamos num clima agradável com
tudo e com todos, tudo dando certo, hora estamos para baixo, nada dá certo, os
negócios não andam.
Mas precisamos ter paciência, mesmo que fiquemos solitários como Elias.
Elias era o único no reino de acabe e jezabel que pregava a vontade Deus, era uma
voz solitária pois todos os outros obedeciam ao rei, mesmo que isso significasse ir
contra a Deus.
Elias foi um exemplo de andar na contra mão do mundo.
O ambiente que vivemos pode ser um grande fator de desânimo.
Mas todo Cristão possui até o fim de sua vida algo valioso que não pode ser tirado,
que é a sua Esperança.
Precisamos ter a esperança de que algo muito melhor está sendo preparado para
nós no céu.
Jesus nos disse que não somos desse mundo, nem ele mesmo é.
Portanto, não se apegue nas coisas desse mundo.
Não ache que as sua vitórias são as melhores coisas que existem.
Uma grande vitória pode nos desanimar, pois após delas nos sentimos
desanimados se as coisas não continuam a dar certo, como Elias que após ter uma
vitória contra os profetas de jezabel esperou que o povo se voltasse para Deus,
mas isso não aconteceu e o leveu a um grande desânimo.
Não espere muita coisa, mas continue até o fim na batalha.
Suas vitórias nesta terra servem apenas para ter certeza de que Deus está agindo
na sua vida.
Quando trabalhamos e não vemos o resultado esperado, precisamos ser
perseverantes, pacientes.
A palavra diz que não devemos nos cansar de fazer o bem, pois no tempo próprio
colheremos, se não desanimarmos. (Gl 6:9)
Tudo acontece no tempo, na vontade e na permissão de Deus, então não desista
se algo não aconteceu como você esperava, continue lutando.
Não podemos nos influenciar pelo desanimo de nossos amigos.
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Precisamos continuar servindo a Deus, indenpendente da vida dos outros.

De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados; ficamos perplexos, mas
não desesperados; somos perseguidos, mas não abandonados; abatidos, mas não
destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de
Jesus também seja revelada em nosso corpo. (2 Coríntios 4:8-10)

