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“QUER VENCER? SEJA FIRME”
Atos 11:19-26
“Quer vencer? Seja firme no propósito” – Atos 11: 19-26
Como vimos na passagem lida, durante a perseguição aos cristãos por causa do Evangelho muitos
fugiram de Jerusalém pelas cidades do atual Oriente Médio, chegando até a África e Europa. E isso
possibilitou algo que até então estava limitado a poucos missionários, a pregação do Evangelho em
massa durante a fuga do povo. Mas desta lição nosso foco não é a pregação do Evangelho e sim o
manter-se firme diante das dificuldades, sem desviar do propósito.
1. Manter-se firme diante da adversidade
Os cristãos daquela época estavam sendo perseguidos (v.19), mas mesmo assim não deixavam de
pregar o Evangelho. Eram todos firmes naquilo que criam. Hoje para sermos vencedores em todas as
áreas de nossas vidas temos que ser firmes e constantes (I Co. 15:58). Isso é essencial para não
deixarmos tudo no meio do caminho e nos sentirmos frustrados por não termos conseguido alcançar o
êxito. Diante de uma adversidade geralmente questionamos nossos objetivos, analisando se compensa
mesmo tanto esforço e sacrifício para atingir o alvo, por isso é preciso governar nossas próprias
emoções para não fazermos nada precipitado e arrependermo-nos depois. Devemos sempre trazer a
memória o que nos traz esperança (Lm. 3:21), e a “esperança” é estarmos firmes na Rocha que é Cristo.
2. O Senhor nunca nos abandona
É comum em situações desesperadoras termos as mesmas atitudes que teve Saul quando o povo o
coagia a fazer o sacrifício em lugar de Samuel, mas a consequência de seu ato foi a perca do seu reino.
Hoje, as consequências são tão graves que podem nos tirar dos propósitos traçados por Deus. O verso
21 relata que a mão de Deus estava com eles. Uma das promessas antes da subida aos Céus feita por
Jesus foi que ele estaria conosco até a consumação dos séculos (Mt 18:20). Temos que fazer o exercício
da fé para não cairmos no poço da incredulidade. Para o pastor Jonh Maxwell, “os líderes vitoriosos
nunca estão dispostos a aceitar a derrota. A vitória como uma possível alternativa é inteiramente
inaceitável para eles”. Nossa posição firme em Deus diante da adversidade faz toda a diferença.
3. O Milagre acontece
Quando olhamos o contexto que estão escritos os versículos, vemos que a perseverança na fé em nosso
Salvador foi um dos segredos para que a “Mão do Senhor” estivessem com eles na conversão de almas.
O mestre Jesus adverte que aquele que lança mão do arado e olha para trás não é digno dele Lc 9:26.
Não devemos desistir e nem retroceder por pior que seja o momento, por que num piscar de olhos o
Senhor pode mudar a sua História e dar o fim que você anseia em qualquer área da sua vida. Assim,
como a mão do Senhor era com nossos coirmãos em Cristo, Ele é com você. O profeta Jeremias diz que
o Senhor era a sua força (Jr 19:16), e assim ele é a sua força no momento da adversidade.
Conclusão: Hoje é muito comum desejarmos desistir no meio do caminho, e, com alguns irmãos
ocorrem está infelicidade. Mas se quisermos conquistar com louvores ao Senhor o sucesso da vitória,
devemos sempre ser constantes. Este ano está lançado um desafio a Igreja que o é “Evangelismo:
Minha Prioridade”. Devemos manter firmes de evangelizar com a nossa vivência, com os nossos atos e
às vezes com as nossas palavras. Devemos estar “firmes” nas adversidades que surgem, pois o Pai tem
cuidado de nós, sabermos que a “Mão do Senhor” está conosco para abençoar, proteger, e, conquistar
almas. Por último, é o simples fato que na “vida do crente o milagre acontece”. Sejamos firmes e fiéis!
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