Mensagem pregada pelo Pastor Guilherme de Amorim Ávilla Gimenez na Igreja
Batista Betel, em 25 de setembro de 2016, às 18:00.
TEMA: VOCÊ NUNCA ESTARÁ SOZINHO
"Eis que estou convosco todos os dias". (Mateus 28.20b)
“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)
“Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo
algum, pois tu estás comigo; a tua vara e o teu cajado me protegem”. (Salmo
23.4)
O VALE DE TREVAS E MORTE ‒ “Mesmo quando eu andar por um vale de
trevas e morte”
“O sofrimento é a estrada comum da humanidade”. (Timothy Keller. Walking with
God through Pain and Suffering)
“Sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos
mesmos sofrimentos”. (1 Pedro 5.9b)
- A figura do vale é importante para entendermos o contexto do salmista. Ele fala
de uma região perigosa, uma depressão geográfica onde o sol não chega e, por
isso, se torna sombria. E as sombras sugerem perigo.
“Todos nós passaremos pelo vale... a insegurança que ele nos traz só pode ser
desfeita pela presença de Jesus Cristo”. (Guilherme Gimenez)
NÃO HÁ PERIGO NO VALE – “não temerei perigo algum”
Aqui, não é uma questão emocional, mas sim espiritual. O medo vem e
traz a insegurança própria das situações difíceis. Mas entra em cena, aqui, a fé,
que nos garante uma posição firme em meio às dificuldades e lutas da vida.
“Há situações em que precisamos ir além de nossos sentimentos. Nosso coração
estará cheio de temor, mas, ainda assim, nos firmaremos na fé e declararemos
com convicção: não há perigo aqui, Jesus está comigo”. (Guilherme Gimenez)
A PRESENÇA DE JESUS CRISTO É A GRANDE DIFERENÇA DIANTE DOS
PROBLEMAS DA VIDA – “pois tu estás comigo; a tua vara e o teu cajado me
protegem”
Há situações que são muito maiores do que podemos enfrentar.
Há perigos que são reais e podem nos destruir.
Há lutas que são capazes de nos cansar praticamente até a morte.
“A vara e o cajado – O ensino e o livramento”

Diante das situações difíceis, Jesus Cristo age pelo menos de duas
formas: ensinando e livrando-nos. Lembremo-nos de que estamos sendo
preparados para a eternidade. Se olharmos para a vida apenas do ponto de vista
desse tempo, estaremos nos comportando como aqueles que não creem.
“Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos, de todos
os homens, os mais dignos de compaixão”. (1 Coríntios 15.19)
Nem sempre precisamos de explicações, mas sim de aprendizado.
Nem sempre precisamos de respostas, mas sim de correção.
“Devemos olhar para esse tempo levando sempre em conta a eternidade”.
(Guilherme Gimenez)
“Drenamos toda nossa força emocional tentando entender os sofrimentos e não
os enfrentamos, a fim de aprendermos com eles e buscarmos a graça divina
para nos recuperarmos após eles”. (Guilherme Gimenez)
VOCÊ ESTÁ EM UM MOMENTO DE VALE?
Com quem você está?
Como está se comportando nele?
Qual sua expectativa em relação a ele?
ESTOU EM UM MOMENTO DE VALE
Estou com Jesus Cristo.
Estou aprendendo e sendo aperfeiçoado.
Ele não é meu fim. Tenho toda a eternidade pela frente.
"Eis que Jesus Cristo estará conosco todos os dias, por isso não
temeremos!" (Guilherme Gimenez)

