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Seja corajoso 
 

Este é um trecho do livro de Watchman Nee, O Deus de Abraão, Isaac e Jacó.  

“Quando Deus repetiu a Abraão que sua esposa Sara daria à luz um filho, ele prostrou-se com o 
rosto em terra e riu. Ele estava rindo de Deus? (Gênesis 17:17) 

Não, ele estava realmente rindo de si mesmo. Era uma situação muito impossível para ele. 
Mesmo assim, em meio a tal situação, ele acreditava em Deus. 

É estranho que em situações fáceis, é difícil acreditar em Deus, enquanto em situações difíceis, 
é fácil acreditar em Deus. Situações fáceis não ajudam uma pessoa a crer em Deus. 

Quando um homem chega a uma situação desesperadora, ele realmente acredita em Deus. 
Portanto, Deus sempre nos guia de duas maneiras: Ele faz com que confiemos Nele, levando-
nos ao fim em nosso ambiente e levando nossa carne ao seu fim. 

A lição do ambiente é externa, enquanto a lição da circuncisão é interna. 

O útero de Sara ser infértil era um fim no ambiente; isso era algo externo. 

O fato de Abraão ser circuncidado significava que sua carne chegaria ao fim; isso era algo 
interior. 

Devemos chegar ao nosso fim antes de podermos acreditar em Deus. Se nossa carne for tratada, 
acreditamos em Deus, quer o ambiente seja agradável ou difícil. 

Deus não quer uma fé mista, mas uma fé pura. Não devemos acreditar apenas quando as coisas 
parecem brilhantes e temos confiança em nós mesmos. Devemos acreditar simplesmente 
porque Deus falou. 

Abraão não podia acreditar dessa maneira treze anos antes. Mas agora ele foi levado ao ponto 
em que considerou seu corpo já morto e o útero de sua esposa como morto. 

A fé que ele agora tinha era pura fé; foi aquele que acreditou somente em Deus. Sua fé anterior 
era baseada em Deus e em si mesmo. 

Sua fé agora estava baseada somente em Deus porque todas as suas forças se foram e não 
havia mais nada nele; tudo estava acabado. O riso de Abraão confirma isso: para ele, tudo nele 
estava acabado. " 

Todos já enfrentamos situações difíceis. Situações em que não poderíamos encontrar nenhuma 
solução, nenhuma resolução sem a intervenção de Deus. Essas situações nos levam a ir a Ele, a nos 
virar totalmente e enfrentá-lo, a colocar nossa confiança somente em Suas mãos. Jesus nos preveniu 
em João 16:33: "Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês 
terão aflições; contudo, tenham ânimo! Eu venci o mundo".  
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Deus nunca pretendeu que vivêssemos em nossos próprios termos. Seguir nosso próprio caminho e 
fazer as coisas com nossas próprias forças geralmente leva a momentos de frustração, dor e agonia. O 
sonho de Deus desde o início, mesmo antes das fundações do mundo serem estabelecidas, era que Ele 
teria uma família na terra que refletisse Sua natureza, Sua Glória, a cada respiração. Sua intenção era 
que fôssemos um povo de fé que obedecesse a Sua Palavra e vivesse plenamente daquele lugar. 

Tiago 1: 2-8 diz: “Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas 
provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter 
ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. Se 
algum de vocês tem falta de sabedoria, peça-a a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade; e 
lhe será concedida. Peça-a, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda 
do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois 
tem mente dividida e é instável em tudo o que faz.” 

Watchmen Nee disse que houve um tempo na vida de Abraão em que sua fé era dupla, um pouco em 
Deus e o resto no que ele poderia fazer sozinho. E Deus permitiu que a promessa demorasse até que 
Abraão não pudesse cumpri-la com suas próprias forças. Agora, a dependência era de Deus para que a 
promessa fosse cumprida. 

Deus faz o mesmo conosco. Ele permite que surjam situações que fortaleçam nossa confiança, nossa 
fé somente Nele. O diagnóstico ruim vem. Empregos estão perdidos. E a única maneira pela qual a 
ajuda pode vir é de Deus. Os médicos não podem ajudar. A medicina falha. A conta bancária está vazia, 
ainda assim, Deus é nosso tudo em todos. E Ele não veio para nos dar coisas, Ele veio para nos dar a Si 
mesmo. 

 

Aplicação Pessoal 
1. Que situações você está enfrentando na vida hoje e que tem força para resolver sozinho? 
2. Que situações você está enfrentando hoje que são impossíveis de resolver com suas próprias 

forças? 

3. Abraão levou 13 anos para chegar a um ponto em que percebeu que sua força não era suficiente 
para cumprir a promessa de Deus. Deus não estava preocupado com isso. Ele não foi movido 
pela idade de Abraão ou Sara. Ele não estava preocupado porque já tinham passado da idade 
de ter filhos. 

Isaías 55:10-11 Assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para ele sem 
regarem a terra e fazerem-na brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador e 
pão para o que come, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca: Ela não 
voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. 

Reserve um momento para olhar para trás e ver lugares onde pareceu esperar por um longo 
tempo antes de sentir que Deus tocou uma determinada área de sua vida. Você pode ver como 
a espera funcionou para o bem na sua vida? Se não, registre alguns de seus pensamentos e peça 
a Deus que abra seus olhos para ver a situação como Ele vê. Reserve um momento para olhar 



Verdades transformadoras para bate-papos informais: Seja corajoso 3 

para trás e ver lugares onde você esperar por um longo tempo antes de sentir que Deus tocou 
uma determinada área de sua vida. Você pode ver como a espera funcionou para o bem na sua 
vida? Se não, registre alguns de seus pensamentos e peça a Deus que abra seus olhos para ver 
uma situação como Ele a vê. 

4. 2 Coríntios 5: 7 diz que andamos pela fé, não pelo que vemos. O que isso significa para você? 
 

Aplicações Práticas para o grupo Luz de Aglow 
1. Quais situações vocês estão enfrentando - que foram plantadas por Deus em sua cidade como 

um presente para aquela cidade - que podem ser resolvidas por meio dos dons e talentos das 
pessoas do grupo?  

2. Quais situações vocês estão enfrentando que são impossíveis de serem resolvidas pelos dons e 
talentos daqueles no grupo e fazem com que vocês, como um grupo, dependem totalmente de 
Deus?  

3. Quais promessas vocês têm do Senhor que ainda não foram cumpridas e como vocês estão se 
associando a Ele para ver essas promessas se concretizarem? 

4. Quais tarefas vocês acham que o Senhor deu a este grupo para cumprir em sua cidade?  
5. Quais são os passos que vocês estão dando para ver cumpridas as tarefas dadas por Deus?  
6. Você diria que a equipe passa mais tempo tentando cumprir as designações com suas próprias 

forças ou adorando e agradecendo a Deus por revelar o próximo passo a ser dado? Você vê 
algum lugar onde ajustes precisam ser feitos? Escreva as respostas. 
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