CUIDANDO PARA NÃO VOLTAR COM
OS FUNDILHOS RASGADOS

Estudo nº 17

QUEBRA-GELO:
Você já assumiu um compromisso e não cumpriu?

TEXTOS MOTIVADORES:
I Coríntios 4.2; Hebreus 10.38-39

INTRODUÇÃO
Alguns compromissos requerem algumas horas para que sejam cumpridos, outros requerem um tempo maior
(ex: faculdade –requer de 3 a 6 anos); alguns exigem menos dedicação e esforço, outros mais.
Muitas vezes assumimos compromissos sem sabermos tudo que é preciso para cumpri-los e acabamos
desistindo.
Não avaliamos quanto tempo e esforço teremos que dedicar, ou quantos problemas teremos que enfrentar, ou
quantos desafios teremos que vencer, e acabamos desistindo antes do fim do compromisso.
Esta semana ouvi uma pessoa falar que ela se esforça para não voltar para a casa com os fundilhos rasgados e
fiquei curioso, ela me explicou que muitos carteiros tinham os fundilhos das calças rasgados por cachorros e que isso
acontecia porque quando o cachorro aparecia, eles temiam, acovardavam-se e fugiam, e o cachorro os perseguia,
mordia e rasgava as calças.
A vida cristã (vida seguindo a Jesus) é um compromisso para muito tempo, é um compromisso para a vida toda.
Muitos têm abandonado a vida cristã com os “fundilhos rasgados”.
Se não queremos ter os “fundilhos rasgados” na vida cristã:

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
1. PRECISAMOS SABER QUE TEREMOS QUE ENFRENTAR PROBLEMAS E DESAFIOS. (JOÃO 16.33 E I PEDRO 5.8)
2. SE NÃO QUISERMOS SER DESTRUÍDOS NÃO PODEMOS NOS ACOVARDAR E DESISTIR (HEBREUS 10.39).
3. DEUS NOS CONHECE E SÓ ESPERA QUE PERSEVEREMOS, PERMANEÇAMOS FIÉIS. (I CORÍNTIOS 4.2).
Quando Deus nos chamou para segui-lo, Ele nos conhecia muito bem. Conhecia as nossas fraquezas, os nossos
medos, as nossas capacidades e também os nossos limites.
Deus nunca te pediria algo impossível. Deus nunca te proporia uma carreira que você não pudesse correr.
Não desista, confie em Deus.
4. JESUS ESTARÁ CONTIGO. VOCÊ NÃO ENFRENTARÁ OS DESAFIOS SOZINHO(A).
5. DEUS SE AGRADA DOS QUE NÃO RETROCEDEM E DÁ-LHES A VITÓRIA (HEBREUS 10.38 E APOCALIPSE 3.21).

CONCLUSÃO
Tudo que Deus espera de nós é que o amemos sobre todas as coisas e, por amor, permaneçamos fiéis. Você
enfrentará situações que o(a) desanimarão cuide para não voltar atrás, cuide para não voltar com os “fundilhos
rasgados”.
Você quer reafirmar o seu compromisso de seguir a Jesus?
De tê-lo como Senhor e Salvador? Precisa Dele? Levante a mão, vamos orar.
* ESCOLA DOMINICAL: Fiquem atentos. À partir de março teremos novidades. Matricula-se.
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