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O Ano de Colher – O Fruto da Maturidade - Perseverança
“

Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos
a maturidade devemos ver as coisas dessa forma, e, se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também
Deus lhes esclarecerá.”

Filipenses 3:14-15 (NVI)

Foco de Oração: Todos nós temos experimentado em um grau ou outro, o sofrimento e as dificuldades desta
vida. Jesus nos disse que iriamos passar por tribulações (João 16:33). Faz parte por vivermos em um mundo que
está contaminado pelo pecado. No entanto, Jesus nos lembra que Ele venceu o mundo, e nesta passagem, Paulo
compartilha a sua perspectiva sobre a viver neste mundo caído. Em Filipenses 3, Paulo nos dá a perspectiva de
que Deus deseja daqueles que estão crescendo e amadurecendo na fé. Isso é o que ele diz nos versículos 14-15.
Devemos compartilhar essa perspectiva, Paulo estava confiante de Deus revelaria essa perspectiva a seus leitores
(nós). O que é essa perspectiva? Perseverança. É colocar de lado as coisas e a mentalidade do mundo, e manter
nossos olhos, a nossa atenção na eternidade. Com uma perspectiva eterna, vamos entender que os cuidados, e
mesmo as riquezas deste mundo não são o objetivo final. O objetivo final é para ganhar o prêmio final de uma
eternidade com Deus. Quando este mundo, e nosso tempo neste mundo terminar, os que são de Cristo, receberão
a recompensa daquele que superou tudo o que este mundo pode ser capaz de nos dar. Com o que é que você está
lutando esta semana? O que quase o convenceu a ceder e desistir? Olhe para a recompensa de uma eternidade
com o Senhor Jesus Cristo, e estar em seu conforto para sempre e sempre. Não desista, perseverar e descobra que
ele vale a pena, agora e para a eternidade.
Dia 1: Leia Filipenses capítulo três várias vezes durante o dia. Medite sobre o que você lê.
Dia 2: Anote em um pedaço de papel as coisas que são dificuldades e obstáculos para você agora.
Dia 3: Hoje em dia, entregue cada um dos obstáculos que você listou ontem nas mãos de Jesus.
Dia 4: Tire um tempo hoje para meditar e imaginar como vai ser quando Jesus o receber na eternidade.
Dia 5: Ore pela sua igreja para ensinar seu povo a perseverar em meio às provações deste mundo.
Dia 6: Ore por companheiros de fé em sua cidade que estão lutando com sua fé. Levante-os em oração.
Dia 7: Ore por perseverança pelos missionários que você conhece. Ore para que eles sejam encorajar na
fé e na perseveransa.
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