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GANHANDO CONFIANÇA
HEBREUS 10:35 “Portanto, não abandoneis a vossa confiança; pois nela há grandioso galardão”.
PENSAMENTO:
Nós não somos um acidente e nem uma surpresa para Deus. Ele tem planos para as nossas
vidas. Deus tem os melhores propósitos para nós, que foram preparados por Ele antes de
nascermos. Ele tem uma vontade que é boa, perfeita e agradável para cumprirmos.
Deus é sempre justo e fiel, muito embora os acontecimentos da vida nos deem uma impressão
contrária, Ele tem para nossas vidas provisão completa e infinita.
1. Cada um de nós foi criado com uma importância; para ser usado na obra do Senhor.
a) Obras de antemão. (Efésios 2:10)
“Pois somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para vivermos em boas obras, as quais
Deus preparou no passado para que nós as praticássemos hoje”.
b) Deus excede a nossa expectativa. (Efésios 3:20)
“Àquele que é poderoso de realizar infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou
imaginamos, de acordo com o seu poder que age em nós”.
c) Vivemos na expectativa do cumprimento do Plano de Deus. (Romanos 2:29,30)
“Porquanto, aqueles que antecipadamente conheceu, também os predestinou para serem
semelhantes à imagem do seu Filho, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos.
E aos que predestinou, a estes também chamou; e aos que chamou, a estes igualmente
justificou; e aos que justificou, a estes também glorificou.”
2. Estamos no tempo de confiar no Senhor.
a) Fé nos leva a confiança. (Hebreus 11:6)
“Em verdade, sem fé é impossível agradar a Deus; portanto, para qualquer pessoa que dele se
aproxima é indispensável crer que Ele é real e que recompensa todos quantos se consagram a
Ele”.
b) Confiar mesmo quando as águas estão amargas. (Êxodo 15:22,25)
“Mais tarde, Moisés conduziu os filhos de Israel desde o mar Vermelho até o deserto de Sur.
Durante três dias caminharam para dentro do deserto sem encontrar água”.
“Moisés clamou ao SENHOR, e Ele indicou um arbusto. Moisés o pegou e o lançou sobre as
águas, e estas tornaram-se boas para beber. Foi em Mara que Yahweh entregou aos israelitas
leis e ordenanças, e submeteu a prova, a obediência deles ao SENHOR”.
c) O Galardão virá. (Hebreus 6:12)
“de maneira que não vos torneis negligentes, mas imiteis aqueles que, por intermédio da fé e
da longanimidade, recebem a herança prometida”.
3. Não te deixe abater nem ficar amargurado, há restauração para tua vida.
a) Não fique preso ao passado. (Filipenses 13:13-14)
“Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha conquistado; mas tomo a seguinte atitude:
esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão adiante de mim,
apresso-me em direção ao alvo, a fim de ganhar o prêmio da convocação celestial de Deus em
Cristo Jesus.”
b) Não haja raiz de amargura. (Hebreus 12:15)
“Vigiai para que ninguém se exclua da graça de Deus; que nenhuma raiz de mágoa venenosa
brote e vos cause confusão, contaminando muitos”.
4. Deus tem um caminho perfeito para tua vida.
a) Caminho perfeito. (2 Samuel 22:31)
“Este é o Deus cujo caminho é perfeito; a palavra do SENHOR é comprovadamente verdadeira.
Deus é um escudo para todos aqueles que nele buscam abrigo”.
b) Faz o homem perfeito. (Colossenses 1:28)
“A Ele, portanto, proclamamos, aconselhando e ensinando a cada pessoa, com toda a
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sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo”.
c) Restaura a alma. (Salmo 19:7)
“A lei do SENHOR é perfeita, e revigora todo o ser. As palavras que vêm do SENHOR são dignas
de confiança, e transformam os mais humildes em sábios”.
d) Tuas orações são ouvidas. (Apocalipse 5:8)
“E assim que o recebeu, os quatro seres viventes e os vinte e quatro anciãos prostraram-se
diante do Cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são
as orações dos santos”.
e) Ele conhece nossos dias. (Salmo 139:16)
“Teus olhos viam meu embrião, e em teu livro foram registrados todos os meus dias;
prefixados, antes mesmo que um só deles existisse!”.
f) Devemos ficar firmes. (1 Coríntios 15:57-58)
“Contudo, graças a Deus, que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo!”
Portanto, meus amados irmãos, permanecei firmes e que absolutamente nada vos abale.
Dedicai-vos, dia após dia, à obra do Senhor, plenamente conscientes de que no Senhor, todo o
vosso trabalho jamais será improdutivo”.
g) A alegria vem a seu tempo. (Salmo 30:5)
“Pois sua fúria dura um só instante, mas sua misericórdia prolonga-se através da vida. O pranto
pode durar uma noite, mas a alegria nasce ao romper do dia”.
h) Vontade boa, perfeita e agradável. (Romanos 12:2)
“E não vos amoldeis ao sistema deste mundo, mas sede transformados pela renovação das
vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus”.
PALAVRA FINAL:
Mantenha firme a tua confiança, cada desafio trará uma grande vitória. Não tenhas dúvidas do
que Deus pode fazer na tua vida. Ele é Soberano, tem toda Autoridade e já destinou um
propósito perfeito para ti. Deus te fará completo e vitorioso. “Tudo posso naquele que me
fortalece”. (Filipenses 4:13)

