TITULO: BUSCANDO VITÓRIAS EM 2013.
(Evandro Dentee)
INTRODUÇÃO:
Primeiro culto do ano e nós começando mais um ano, com novas, expectativas, novas
metas, inclusive escrevemos muitas coisas que queremos fazer diferente em 2013 ou
que queremos começar a fazer a partir de agora no inicio do ano.
E todos nós temos certeza de que podemos sim, fazer coisas diferentes em 2013.
Algumas coisas nos parecem mais simples outras são mais complexas mas temos que
buscar nossos objetivos com muita convicção, sem nos deixar desanimar.
Temos que confiar em Deus pois ele é quem pode fazer com que vençamos os nossos
desafios. O que para nós é muito difícil, quando colocamos no altar de Deus ele acaba
por nos fortalecer e as vezes quase não acreditamos, tamanho é o poder que ele tem nas
nossas vidas.
Quem nunca passou por alguma coisa tenha acontecido e depois disse a si mesmo:
Só pode ser a mão de Deus que fez isso. Ele tem realmente muito poder.
Com muitas pessoas que tenho falado, sempre comentam que parece que o ano tem
passado cada vez mais rápido, dizemos que nem vemos o ano passar e já estamos de
novo na época do natal.
E lá vem toda aquela correria do final de ano viagens, festas jantares e muitos outros
compromissos.
E quando falamos que o ano passa depressa nos damos conta que a maior parte do
tempo passamos no nosso trabalho, afinal a maior parte do dia ficamos no nosso
trabalho.
E muitas vezes no trabalho aprendemos lições muito importantes para a nossa vida.
Esses tempos atrás no trabalho passei por uma situação que me levou a refletir muito
sobre a questão de fazer coisas diferentes ao que estamos acostumados, as vezes diante
de situações que não estamos acostumados a lidar nosso dia a dia.

Estávamos em uma reunião para resolvermos uma questão importante e cada
responsável pelo seu setor colocava aos colegas as sua duvidas e dificuldades sobre esta
questão, até que de repente uma das minhas colegas fez a seguinte pergunta:
COMO QUE AS OUTRAS PESSOAS FAZEM ? POR QUE A MESMA
DIFICULDADE QUE ESTAMOS ENFRENTANDO AGORA, OUTROS TAMBÉM
JÁ ENFRENTARAM
E então comecei a pensar também na nossa vida Cristã.

Em como vejo alguns irmãos vencendo desafios e derrubando barreiras que para mim
parecem quase intransponíveis.
E com certeza as lutas que tenho, outros irmãos também enfrentam e eu tenho visto
muitas vitórias no meio da Igreja.
Quantas dificuldades que tenho enfrentado na minha vida e quais as barreiras que tenho
que ultrapassar em 2013?
Lendo este capitulo 17 do livro de Atos consigo ver em Paulo algumas características
que são essenciais para nos levar a ter uma experiência maior com Deus.
E assim vencer também as nossas lutas.
Por que sem Deus com certeza não temos como sair vencedor em 2013.
Deus tinha um grande propósito para vida de Paulo, assim como temos que crer que Ele
tem também para nossa.
Como é que Paulo fazia? Para vencer as suas lutas na vida cristã em um tempo muito
mais difícil do que vivemos hoje?
1ª Teve uma profunda experiência com Jesus.
No capitulo 9 de Atos vemos como foi a conversão de Paulo que até então se chamava
Saulo: ( LER )
Podemos ver que Paulo passou por uma experiência realmente muito profunda neste
momento, que mudou sua vida por inteiro e o tornou um importante personagem da
Bíblia.
Afinal de contas ficar três dias sem enxergar nada, com certeza deve ser uma
experiência realmente assustadora.
Paulo foi ali totalmente quebrantado por Jesus, pois de homem forte e temido por todos
onde passava, estava agora sendo guiado por outras pessoas, totalmente indefeso e
dependente.
Mas Paulo estava naquele momento com o coração aberto ao chamamento do Senhor
ele não duvida de que realmente Jesus é quem esta falando com ele naquela hora.
Ele reconhece e logo pergunta quem és tu senhor?
E nós para termos uma experiência profunda com Jesus, também não temos que deixar
de lado todo nosso falso poder de independência?
Temos que estar também atentos quando sentimos que Deus quer falar ao nosso
coração, temos que estar sensíveis ao seu toque em nossas vidas, isto pode nos levar a
ter uma grande experiência com Jesus, onde podemos ser transformados.

E sermos transformados, é o primeiro passo em busca das vitórias que queremos
alcançar no novo ano.
Em Marcos Capitulo 2 versículo 22 ( LER ).
Senão nos renovarmos, como teremos novidade de Vida?
2ª Paulo era muito perseverante.
Um dos ensinamentos mais presentes no Evangelho é de que devemos ser perseverantes
na fé.
Geralmente grandes vitórias ou grandes mudanças na nossa vida não acontecem da noite
para o dia.
Vemos nos versículos 02 e 10 do capitulo 17 que Paulo tinha como seu costume estar
sempre pregando o Evangelho, por onde quer que fosse.
Ele sofria muito por isso, pois era expulso de muitos lugares.
Porém assim que chegava a uma nova cidade ia logo procurar uma sinagoga e baseado
nas escrituras começava a pregar.
Em muitas passagens do Evangelho vemos os discípulos de Jesus sofrendo, eram
humilhados e muitas vezes espancados, maltratados, presos, forçados a ir embora,
porém ficavam firmes na fé.
Eram perseverantes.
E nós? Temos sido perseverantes? Ou somos daqueles que desistem ao menor sinal de
que as coisas podem demorar mais do que gostaríamos?
SEM PERSEVERANÇA NÃO ALCANÇAREMOS A VITÓRIA.
Em Hebreus Capítulos 10 versículo 39 diz: ( LER ).
3ª Tinha muita coragem.
No versículo 6 do capítulo 17,( LER ), vemos bem como Paulo e os irmãos que estavam
com ele eram vistos pelos judeus.
A multidão e também as autoridades os viam como ameaça, pois pregavam a salvação
através da conversão das pessoas a Cristo.
Nós podemos ver ainda hoje esta resistência das pessoas em reconhecer que precisam
entregar sua vida para Jesus.

Paulo tinha sido liberto da prisão há pouco tempo e já estava sendo pesreguido pelas
autoridades outra vez, pois pregando a Cristo, era visto como causador de desordem.
Mesmo assim ele não desistia do seu propósito era corajoso.
No versículo 5 do capitulo 17, ( LER ), vemos a ameaça real a que Paulo era submetido
pois se juntavam em grupos para agredi-lo.
E nós temos tido coragem quando temos que falar de Jesus para outras pessoas?
Mesmo agora que vivemos em outros tempos?
O máximo que vamos ver é uma cara torta pela nossa frente?
Quando chegamos em casa lamentamos por não ter dito isso ou aquilo para uma pessoa
com quem tivemos uma conversa.
Temos que ter a coragem de que sempre que possível falar do amor de Cristo para as
pessoas, pois uma única frase pose fazer toda diferença na vida dela.
Em 2 Coríntios capítulo 3 versículo 12 ( LER ), diz sim que devemos ser ousados no
falar.
4ª Não estava sozinho.
Nos versículos 10 e 15 do capitulo 17 vemos claramente que Paulo nunca estava
sozinho.
Muito pelo contrario ele andava sempre acompanhados dos irmãos da fé.
Pois sabia que quando existe a comunhão entre os irmãos o poder de Deus se manifesta
de forma ainda mais grandiosa.
Quando estamos sozinhos encontramos ainda mais dificuldades de vencer as nossas
batalhas, quando estamos em grupo temos muito mais chances de alcançar vitória.
Nossas batalhas podem ser tão grandes que somente com a ajuda de vários irmãos em
oração possamos vencê-las.
Os grupos de oração que temos na sexta feia na Igreja tem esta finalidade também, para
em grupo podermos orar uns pelos outros, interceder pelos irmãos que necessitem de
um apoio em alguma hora difícil.
Paulo tinha irmãos na fé que estavam junto com ele em todas as horas, inclusive na
prisão e nos açoites, ficavam unidos.
Portanto irmãos que neste ano que esta só no começo, possamos buscar para nossas
vidas estas características que Paulo apresentou neste capítulo e também por todo seu
ministério.

E lutar com fé em Deus para que no final deste ano quando formos fazer novamente a
nossa lista de pedidos e coloca-la em oração no altar, possamos excluir muitos da lista
por já tê-los alcançados.
QUE TENHAMOS ALCANÇADOS UMA INTIMIDADE MAIOR COM DEUS;
QUE SEJAMOS PERSEVERANTES;
QUE SEJAMOS CORAJOSOS;
E AINDA MAIS UNIDOS.
TUDO POSSO NAQUELE ME FORTALECE, NÃO HÁ NENHUM PEDIDO QUE
COLOCAMOS NO ENVELOPE DE FIM DE ANO QUE NÃO POSSAMOS
ALCANÇA-LOS, MAS PARA ISSO DEVEMOS TER ESTAS FRASES ACIMA
SEMPRE PRESENTES EM NOSSO COARAÇÃO.
AMÉM.
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