Mensagem pregada pelo Pastor Guilherme de Amorim Ávilla Gimenez na Igreja
Batista Betel, em 25 de setembro de 2016, às 10:15.
TEMA: VOCÊ NUNCA ESTARÁ SOZINHO
"Eis que estou convosco todos os dias". (Mateus 28.20b)
O QUE NÃO É ESPERANÇA?
Esperança não é garantia de que estaremos isentos de problemas.
Esperança não é uma proteção extra para os problemas da vida.
Esperança não é promessa de que tudo dará certo.
“Esperança é a certeza de que Jesus está conosco todos os dias,
independentemente das circunstâncias, e sua presença nos garante a
possibilidade de prosseguir em frente”. (Guilherme Gimenez)
CONTEXTO
- Fase final do ministério de Jesus Cristo.
- Predição de grandes dificuldades para os discípulos (em especial no capítulo
24), preparando-os para um futuro difícil.
MATEUS 24.6-13
“Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo.
É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim.
Nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá fomes e
terremotos em vários lugares.
Tudo isso será o início das dores.
‘Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e
vocês serão odiados por todas as nações por minha causa.
Naquele tempo muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros,
e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos.
Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará,
mas aquele que perseverar até o fim será salvo’”.
- Palavras de despedida, última aparição de Jesus aos discípulos.
- Recomendações finais de Jesus Cristo.
O QUE VOCÊ DIRIA A ALGUÉM SE SOUBESSE QUE ELE ENFRENTARIA
MUITAS DIFICULDADES EM UM FUTURO PRÓXIMO?
E SE VOCÊ SOUBESSE QUE, SOZINHO, ELE NÃO CONSEGUIRIA
ENFRENTAR TAIS DIFICULDADES?
E SE VOCÊ FOSSE O ÚNICO
DIFICULDADES E VENCÊ-LAS?
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Eu, possivelmente, diria: estarei com você todos os dias. Essa seria a
expressão de maior esperança que alguém poderia ouvir. Isso garantiria
segurança, ânimo, entusiasmo. E foi isso o que Jesus Cristo nos disse.
Exatamente isso. Afinal de contas:

TODOS NÓS ENFRENTAREMOS DIAS DIFÍCEIS – “No mundo tereis aflições”.
(João 16.33)
NENHUM DE NÓS TEM CONDIÇÕES DE ENFRENTAR TODAS AS
DIFICULDADES – “Como está escrito: ‘Por amor de ti enfrentamos a morte todos
os dias; somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro’".
(Romanos 8.36)
MAS, COM JESUS, TEMOS CONDIÇÕES DE VENCER – “Tudo posso naquele
que me fortalece”. (Filipenses 4.13)
“A mensagem cristã não garante isenção de lutas, mas sim a condição plena de
enfrentá-las por meio do fortalecimento espiritual que nos é garantido por Jesus
Cristo”. (Guilherme Gimenez)
DIANTE DAS LUTAS DA VIDA...
Lembre-se: você não está sozinho – Jesus está contigo.
E porque Jesus está contigo, você tem condições de enfrentar cada dificuldade.
“A maior garantia que precisamos diante das lutas da vida é a presença de Jesus
Cristo. E ele mesmo nos deixou tal garantia”. (Guilherme Gimenez)
VOCÊ NUNCA ESTARÁ SOZINHO
Lembre-se diariamente disso;
Creia nisso;
Exercite sua fé por meio disso.
“Mas ele me disse: ‘Minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se
aperfeiçoa na fraqueza’. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em
minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim”. (2 Coríntios
12.9)

