Segunda-feira, 19 de Maio de 2014
TEMA: A OBRA E O MISTÉRIO DA PERSEVERANÇA
Texto: Deuteronômio 6: 5 a 7. "Amarás o SENHOR, teu Deus, com todo o coração, com toda a tua
alma e com todas as tuas forças.
6. Que todas estas palavras que hoje te ordeno estejam em teu coração!
7. Tu as ensinarás com todo o zelo e perseverança a teus filhos. Conversarás sobre as Escrituras
quando estiveres sentado em tua casa, quando estiveres andando pelo caminho, ao te deitares e ao
te levantares.
Introdução:
Quero começar essa mensagem, te dizendo: Não te aflijas com as lutas da vida.
Elas existem para que nós possamos criar as condições de mudança, que começa sempre pelos
nossos atos.
Ser perseverante é uma dádiva de Deus, ser paciente talvez seja um dos maiores
questionamentos que nos fazemos todos os dias. Mas é possível transformar ao nosso redor,
observando todos os detalhes que nos tornam mais humanos e capazes de entender o porquê de
tantos obstáculos.
Os obstáculos surgem para que possamos mostrar o quanto somos fortes. Cada vez que
superamos um desses impedimentos na vida, é mais uma conquista, uma vitória já anunciada
pela nossa disposição para a promoção do bem.
A vida em sua maior dimensão, se concretiza na nossa vontade própria de mudar o nosso interior,
para que todas essas mudanças possam se refletir no meio em que vivemos, e assim tornarem-se
habituais no nosso dia-a-dia.
Seja VOCÊ mesmo, capaz de fazer valer todas as suas atitudes, atitudes essas que são
inseparáveis à sua personalidade, não àquela que se muda somente por ter que mudar, mas a
personalidade concreta, adquirida pela experiência trazida pelos desafios.
Agradeça hoje ao Deus de infinita bondade pela sua vida, pela vida de seus familiares, pela sua
saúde e de todos que lhe cercam, pois todos contribuem para a sua felicidade.
Com tudo isso, ainda insistes que tens os mais absurdos problemas do mundo? Então tire a
máscara do egoísmo que lhe recobre o rosto e passe a enxergar, ao invés do simples ato de ver, e
notarás quão minúsculos são esses seus problemas quando comparados à tantos outros
inumeráveis.
A felicidade não é algo construído somente pelo bem-estar material ou físico, portanto sinta-se
feliz do jeitinho que Deus lhe concedeu, aceitando-lhe como uma joia rara e de valor inestimável.
Seja capaz de caminhar nessa longa estrada da vida, de caminhos às vezes tortuosos, traçando
metas e realizações, mas aliado a tudo isso, esteja sempre de mãos dadas com a
PERSEVERANÇA...

Nm 14.24 - "Porém o meu servo Calebe, visto que nele houve outro espírito, e perseverou em
seguir-me, eu o farei entrar a terra que espiou, e a sua descendência a possuirá."
I Co 4.1-2 - "Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e
despenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada
um deles seja encontrado fiel."
Começamos essa perseverança com um entendimento mais profundo daquilo que Paulo fala.
Calebe, era um homem diferenciado, e quem declarou isso foi o Senhor. A perseverança fez
Calebe ser diferente.
Deus procura homens diferenciados, pois ele declara que achou a Davi, em At 13.22b - "Achei
Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade."
Ser diferenciado, fez com que Calebe tivesse lugar na terra prometida. O segredo de Calebe era a
perseverança. E quando Paulo fala de mistérios de Deus, ele está falando que Deus tem para nós
porções diferenciadas, através do Seu Espírito.
Quando o Espírito de Deus habita em mim, eu desfruto das características de Deus. A presença
do Espírito Santo de Deus nos tira do lugar comum. O homem carnal pode até ter sucesso, mas
as coisas na sua vida são efêmeras. Entretanto, aquele que tem o Espírito Santo, essa pessoa tem
a certeza da benção de Deus, que o enriquece e não acrescenta dores.
O QUE REPRESENTAR TER A OBRA E O MISTÉRIO DA PERSEVERANÇA:
1) - TER A CERTEZA DO MISTÉRIO DA HERANÇA OU PROMESSA - Rm 4.19-21 - "E, sem
enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de cem anos,
e a idade avançada de Sara, não duvidou, por incredulidade, da promessa de Deus; mas, pela fé, se
fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir
o que prometera."
A nossa convicção precisa ser um fundamento, precisa estar estabelecida dentro de nós, de forma
que nenhuma condição exterior possa influenciá-la. Deus disse a Abraão: "Vou te dar um filho!" e
passaram-se os anos e nada acontecia.
Deus falou com Calebe e também nada acontecia. Mas ambos não enfraqueceram, pois eles
sabiam que Aquele que prometera era fiel. Nós não vivemos o milagre, pois nós falta convicção.
Um profissional somente tem sucesso, se ele perseverar, pela fé, a despeito de todas as
evidências.
Era a certeza de que Deus iria fazer. Aconteça o que acontecer, tenha essa certeza - você vai dar
certo! Convicção precisa ser o nosso diferencial. De gente morna, sem convicção, o mercado está
cheio. E cada vez que oscilamos na nossa fé, nós ferimos a Deus! Não abra mão, mas tenha
certeza da sua promessa!
2) - ABRIR O MEU ENTENDIMENTO PARA UM CAMINHO FUTURO - Pv 24.14 - "Então, sabe
que assim é a sabedoria para a tua alma; se a achares, haverá bom futuro, e não será frustrada a
tua esperança."

É entender o meu momento hoje, visando o amanhã. Quem tem expectativas de Deus, precisa
viver como tal. É saber que a despeito da luta de hoje, meu amanhã será melhor, pois o melhor
de Deus ainda está por vir.
Mantenha a consciência de quem você é e não se desestabilize por conta de uma tempestade. A
bonança virá! Você é quem determina o comportamento das pessoas em relação a você e o seu
momento precisa ser única e exclusivamente administrado por você! Js 1.8b "então, farás
prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido."
A verdade de Deus para você é absoluta e não o momento que você está passando. Não deixe
que o Inferno, por causa do teu momento, te jogue contra Deus ou contra você mesmo.
Lc 8.16-17 - "Ninguém, depois de acender uma candeia, a cobre com um vaso ou a põe debaixo de
uma cama; pelo contrário, coloca-a sobre um velador, a fim de que os que entram vejam a luz.
Nada há oculto, que não haja de manifestar-se, nem escondido, que não venha a ser conhecido e
revelado".
Aprenda a exteriorizar as para Deus as tuas ansiedades, pois Deus tem misericórdias renovadas
para você a cada manhã. Independente da situação, continue com o teu animo e as tuas
motivações plenos e acesos.
Quando você se permite abater pelas tuas adversidades, você já admitiu a derrota e impediu a
ação de Deus. Disponha-te contra as evidencias e contra o momento que você está passando e
olhe para o que Deus vai fazer. Tenha visão do futuro, pois o teu momento está simplesmente
cumprindo um propósito de Deus. Faça desse limão uma bela limonada! Deus está no controle.
3) - APRENDER A SE PREPARAR DURANTE O INTERVALO DA BENÇÃO - Hb 10.36-39 - "Com
efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a
promessa. Porque, ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará; todavia, o meu
justo viverá pela fé; e: Se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos
que retrocedem para a perdição; somos, entretanto, da fé, para a conservação da alma."
Entre a promessa e a bênção existe um intervalo, que é onde muitos se perdem. Esse período
precisa ser um período de preparação, um período de se guardar o coração para o Senhor, pois
Ele está cumprindo um ciclo na tua vida. E quando acabar esse ciclo, pela tua perseverança, você
estará melhor do que estava antes!

Conclusão
E QUANDO EU RECEBO A OBRA E O MISTÉRIO DA PERSEVERANÇA, EU:
1 - VIVO A TRANSFORMAÇÃO DO SENHOR;
2 - RECEBO AUTORIDADE E FORÇAS PARA LUTAR;
3 - TENHO SUCESSO EM TODAS ÁREAS;
4 - AVANÇO, ONDE O IMPIO, O FRACO E O COVARDE RETROCEDERAM; e
5 - TENHO O PODER DE TRANSFORMAR O NEGATIVO EM POSITIVO, DENTRO DE MIM.
DECLARE COM FÉ:
"Senhor meu Deus! Hoje, eu sou transformado no meu interior, eu recebo a obra do mistério da
perseverança, pois eu sou Isaías 61 - O espírito do Senhor está sobre mim. Eu declaro que nada
poderá me parar, pois vou avançar sempre em direção à minha promessa.
Hoje eu declaro: Não desistirei, pois sei o que Deus pode fazer. Eu não vou entregar a Satanás
aquilo que é a minha herança, as minhas convicções! Ainda que as evidências digam não, eu vou

crer e perseverar, pois aquele que prometeu é fiel! Eu sou aquele que tem o estoque dos mistérios de
Deus e o mundo saberá quem eu sou. O Espírito Santo está sobre a minha vida e por isso, eu posso
perseverar para viver a promessa.
Hoje, eu recebo o revestimento de poder e autoridade. Toda tentativa do Inimigo de impedir a
minha caminhada, está desfeita. Eu tenho o espírito diferente de Calebe e profetizo - esse será o
melhor tempo de Deus para mim. Prosperarei e estou determinado - não desistirei da minha
promessa, pois eu tenho o mistério da perseverança! Eu levo hoje essa benção para minha casa e
para minha família e vejo hoje toda malignidade retroceder! Perseverarei, e por isso, viverei o
milagre, em nome de Jesus, amém"!
Ap. Samuel Cardoso. Servo do Senhor.

