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LIÇÃO 3: Persevere  

INTRODUÇÃO

Pergunta: Alguém poderia nos dar o significado da palavra “perseverança”? 

A definição no site significados.com.br para perseverança é: “qualidade daquele que persiste, que tem constância nas suas ações e 
não desiste diante das dificuldades. Perseverar é conquistar seus objetivos devido ao fato de manter-se firme e fiel aos seus ideais 
e propósitos. Como por exemplo na frase: com talento e perseverança ele conquistou o cargo que sonhava desde criança”.

Um sinônimo para perseverança é persistência, assim como tenacidade e constância.

Nestes primeiros dias do ano, estamos tratando na Central do tema Superação. Ninguém supera sem perseverança, porque toda 
vitória está sempre ligada a confiança, a acreditar que podemos superar adversidades, barreiras e inimigos. Hoje vamos conversar 
sobre perseverar nas promessas de Deus a fim de alcançá-las. 

Leitura bíblica: Josué 6.1-5

“Jericó estava completamente fechada por causa dos israelitas. Ninguém saía nem entrava.  Então o Senhor disse a Josué: Saiba que entreguei nas 
suas mãos Jericó, seu rei e seus homens de guerra. Marche uma vez ao redor da cidade, com  todos os homens armados. Faça isso durante seis 
dias. Sete sacerdotes levarão cada um uma trombeta de chifre de carneiro à frente da arca. No sétimo dia, marchem todos sete vezes ao redor da 
cidade, e os sacerdotes toquem as trombetas. Quando as trombetas soarem um longo toque, todo o povo dará um forte grito; o muro da cidade cairá 
e o povo atacará, cada um do lugar onde estiver.”

A maioria deve conhecer a história de Josué, e de como Deus o escolheu para liderar o povo de Israel na conquista da terra 
prometida. No caminho desta conquista, a primeira cidade a ser derrotada chamava-se Jericó. Vamos observar como o texto 
apresenta este primeiro desafio. Diz o verso 1: “Jericó estava completamente fechada por causa dos israelitas. Ninguém saía nem 
entrava”. Qualquer um podia ver que era impossível entrar naquela cidade, porque ela estava completamente trancada e muito bem 
protegida por uma muralha enorme e intransponível.

Mas, por outro lado, vamos observar o que Deus disse no verso seguinte: “Então o Senhor disse a Josué: Saiba que entreguei 
nas suas mãos Jericó, seu rei e seus homens de guerra”. Ou seja, era impossível entrar naquela cidade, quanto mais derrotá-la, 
mas ao mesmo tempo, Deus promete ao seu povo que a vitória já estava garantida. Eles só precisavam acreditar e obedecer suas 
instruções.

Perguntas: Não parece até engraçado as duas perspectivas? Aos olhos humanos era impossível, mas Deus diz que já entregara a 
cidade nas mãos deles. O que você faz quando o que você vê não tem nada a ver com o que Deus te falou? 

Josué teve que tomar uma decisão: acreditar em Deus e seguir as Suas instruções, ou desistir diante daquela enorme e 
intransponível barreira. Em nossa vida, muitas vezes  também temos que tomar essa mesma decisão: acreditar nas promessas de 
Deus e perseverar, lutar e vencer, ou desistir e recuar. 

Perguntas: O que você faz quando as coisas que Deus fala pra você parecem nunca se realizar? Você desiste do que Deus te falou 
ou insiste até o fim? O que você faz quando o que você vê e sente não combina com o que Deus diz ou promete? 

O que você faz quando o pastor prega sobre alegria e paz mas você ainda volta pra casa deprimido(a) e a encontra tomada por 
confusão e desentendimentos?

Você já sentiu Deus falando com você sobre vitória, mas você se sente derrotado? Já sentiu Deus falando com você sobre cura, mas 
por dentro você se sente péssimo, e muito doente? 

Você já teve a experiência de sentir Deus mandando você dar algo, e ao mesmo tempo você pensar que você mesmo é quem mais 
está precisando daquilo? 

Vamos ler uma passagem bíblica fundamental para quem desejar aprender o caminho para uma vida de vitória e superação diante 
das muralhas da vida. Está no livro de Hebreus 10.35-39, e diz:

“Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm; ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que, quando tiverem 
feito a vontade de Deus, recebam o que ele prometeu; pois em breve, muito em breve: “Aquele que vem virá e não demorará. Mas o meu justo viverá 
pela fé. E, se retroceder, não me agradarei dele”. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos.” 

Essa passagem afirma que precisamos perseverar para recebermos o que Deus prometeu. No caso de Josué, mesmo diante de 
muralhas tão grandes, ele conquistou aquela cidade de uma maneira sobrenatural. Tudo porque, mesmo que as instruções de Deus 
não fizessem sentido (caminhar em volta das muralhas sete vezes), o que exigiu deles muita fé e confiança, ele não retrocedeu, 
perseverou e obteve o cumprimento da promessa.  Muitos não recebem porque estão desistindo, estão parando antes de receber 
promessas que Deus quer que recebam. Já imaginaram que há muitas promessas que nós nunca tomaremos posse apenas porque 
não aprendemos a perseverar? Isso é verdade nos relacionamentos, nos negócios, nas igrejas e isso certamente é verdade em 
nossa vida espiritual.

Nossos inimigos adoram usar os nossos problemas para bloquear a nossa perspectiva, a maneira como enxergamos as situações. 
As muralhas de Jericó eram enormes mesmo, mas Deus prometeu a Josué que a cidade já estava derrotada. 

Perguntas: Quantos aqui já sabem que situações impossíveis não intimidam a Deus? Quantos já sabem que situações chamadas 
de impossíveis por nós não significam nada para Deus?
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Nossos inimigos adoram usar os nossos problemas para bloquear a nossa perspectiva, a maneira como enxergamos as situações. 
As muralhas de Jericó eram enormes mesmo, mas Deus prometeu a Josué que a cidade já estava derrotada. 

Perguntas: Quantos aqui já sabem que situações impossíveis não intimidam a Deus? Quantos já sabem que situações chamadas 
de impossíveis por nós não significam nada para Deus?

A Bíblia diz que Deus já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo (Efésios 1.3). Então, em 
tese, a paz de Cristo, a alegria do Senhor, a força de Deus, tudo isto já deveria estar operando em nossa vida, porque são promessas 
para os que estão em Cristo. Mas só porque Deus prometeu, não significa que já possuímos. Para receber tais promessas, devemos 
confiar em Deus, crer em sua promessa e perseverar na busca da vitória mesmo quando tudo parece muito difícil ou impossível 
Nessa passagem, podemos aprender sobre três razões porque tantas pessoas não conseguem superar suas adversidades e 
obstáculos. Três razões que nos indicam porque tanta gente desiste cedo demais, não perseveram até a vitória total e assim não 
recebem as promessas de Deus:

1. Porque a nossa visão fica bloqueada pelo tamanho das dificuldades. 

Muitas vezes é o inimigo quem quer nos fazer ver portas trancadas e cidades fechadas, tudo para nos manter longe das promessas 
de Deus! Mas assim como Deus prometeu entregar a cidade a Josué, Ele também já nos deu grandes promessas. Todo cristão 
verdadeiro é dono de ricas e poderosas promessas. Quer um exemplo? A promessa que foi tema no Culto da Virada: “Com Cristo, 
somos mais que vencedores!” (Romanos 8.37). Se queremos superar as barreiras em nossa caminhada, precisamos olhar acima 
das muralhas e crer que nosso Deus pode cumprir todas as suas promessas. 

2. Porque parece não estar havendo progresso algum. 

Paramos antes e não perseveramos porque não vemos as coisas melhorando. Para que as muralhas caíssem, Deus ordenou que 
marchassem sete vezes em volta delas. Lendo o restante da história, observamos que até a sexta volta nada aconteceu! Nenhum 
pequeno sinal, nada. Como será que os soldados se sentiram? Exatamente como nós nos sentimos quando buscamos, oramos, 
obedecemos e não vemos nenhuma resposta ou mudança. Mas, mesmo assim, eles continuaram até a última volta. 

Perguntas: Você fará a vontade de Deus quando isso não funcionar? Você continuará orando mesmo sem ver resposta? 

Muitos param antes da hora sem saber se a próxima volta seria a última. Como você pode saber quando será a última volta? A vida 
com Deus nem sempre revela nosso progresso. As vezes pensamos que nada está acontecendo, e que tudo é uma grande tolice 
sem sentido. Se nós queremos viver como mais que vencedores, e se queremos mesmo superar nossas “muralhas existenciais e 
espirituais”, precisamos aprender a perseverar, a não parar antes da sétima volta. Temos que ir até o fim com Deus, confiando em 
Sua Palavra e nas suas promessas.

3. Porque a vida cristã é um processo. 

E nós não gostamos de processos, porque não gostamos de continuar se não sabemos quanto tempo vai demorar, como as coisas 
acontecerão e quanto isso vai nos custar. Somos muito imediatistas. Não seria bom se Deus divulgasse antes a que horas chegariam 
as respostas às nossas orações ou aos nossos sonhos? Mas não é assim que acontece, porque a vida cristã é um processo. Não 
sabemos as respostas porque a vida é um processo aberto, e nada nos é antecipado. Detestamos processo porque processo leva 
tempo. Queremos tudo rápido e visível. Se está demorando, desistimos e paramos.

CONCLUSÃO

Com essa história, Deus nos ensina sobre a importância da perseverança, sobre não desistir antes de dar a última volta. Mesmo 
que “as muralhas” não estejam caindo, dê mais uma volta! A perseverança é a grande amiga da superação. Começar e parar, não 
terminar e desistir no meio do caminho, esse é um comportamento inimigo da superação. Muitos não alcançam as promessas de 
Deus porque não perseveram.

Lembre-se: Para Deus, mais importante do que transformar as circunstâncias é transformar cada um de nós para nos fazer mais 
que vencedores. E para isso, talvez estejamos precisando colocar menos foco no resultado e mais foco na obediência. A grande 
lição de vida é: resultado é responsabilidade de Deus, mas obediência é nossa responsabilidade.

ORAÇÃO 

Se há alguém aqui que está prestes a desistir de Deus ou de algo que Deus prometeu, que está quase abrindo mão de seus sonhos 
e do propósito maior de sua vida, Deus te trouxe aqui hoje para que pudesse ouvir que você pode estar na última volta e nem saber 
disso. Deus deseja nos ensinar a confiar Nele.

Então, vamos orar por aqueles que estão prestes a desistir de um sonho, promessa ou do chamado de Deus. Vamos orar por 
aqueles que ainda estão tentando fazer tudo em seu próprio esforço, em sua própria habilidade, em seu próprio poder para tornar 
sua vida melhor e mais correta. A promessa de Deus é esta, que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E essa é uma 
promessa na qual você simplesmente precisa acreditar. Acredite em seu coração que Jesus é o Senhor. Acredite em seu coração 
que Deus o ressuscitou dos mortos. Confesse com a sua boca e você será salvo. Se há alguém aqui hoje que a vida tem levado a 
rodear as mesmas montanhas, andando pelos mesmos vícios, andando pelos mesmos esforços, e que quer entregar a vida a Deus, 
e pedir socorro a Deus porque concluiu que não consegue derrubar as muralhas que só Deus pode derrubar, então diga: Deus, só 
você pode mudar meu coração. 

AVISOS

Dia da Visão: No dia 2 de Fevereiro, Sábado, de 9h00 às 17h00, acontecerá na Central Luxemburgo, o Dia da Visão. Um encontro 
de encorajamento, capacitação e edificação para todos os líderes de células, supervisores, coordenadores pastores da Central, de 
todas as suas unidades. Reserve essa data na sua agenda. 

Descubra: Desafie os frequentadores ainda não batizados da sua célula a se inscreverem no Descubra e a viverem a incrível 
experiência do batismo.


