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Introdução

Recapitulando

O panorama de uma maratona

O ritmo constante x explosão.

O deixar pesos.



Introdução

O esmorecimento na fé é uma experiência humana!

1. Abrão engravida Agar.
2. Elias teme Jezabel



Texto base
Pensem em toda a hostilidade que ele suportou dos pecadores; desse 

modo, vocês não ficarão cansados nem desanimados. Afinal, ainda não 

chegaram a arriscar a vida na luta contra o pecado. Acaso vocês se 

esqueceram das palavras de ânimo que Deus lhes dirigiu como filhos 

dele? Ele disse: “Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor; não 

desanime quando ele o corrigir. Pois o Senhor disciplina quem ele ama 

e castiga todo aquele que aceita como filho”. 

Hebreus 12.5-13 NVT (Nova Versão Transformadora)



Texto base

Enquanto suportam essa disciplina de Deus, lembrem-se de que ele os 

trata como filhos. Quem já ouviu falar de um filho que nunca foi 

disciplinado pelo pai? Se Deus não os disciplina como faz com todos os 

seus filhos, significa que vocês não são filhos de verdade, mas 

ilegítimos.

Hebreus 12.1-2 NVT (Nova Versão Transformadora)



Texto base

Uma vez que respeitávamos nossos pais terrenos que nos 

disciplinavam, não devemos nos submeter ainda mais à disciplina do 

Pai de nosso espírito e, assim, obter vida? Pois nossos pais nos 

disciplinaram por alguns anos como julgaram melhor, mas a disciplina 

de Deus é sempre para o nosso bem, a fim de que participemos de sua 

santidade. 

Hebreus 12.1-2 NVT (Nova Versão Transformadora)



Texto base

Nenhuma disciplina é agradável no momento em que é aplicada; ao 

contrário, é dolorosa. Mais tarde, porém, produz uma colheita de vida 

justa e de paz para os que assim são corrigidos. Portanto, revigorem 

suas mãos cansadas e seus joelhos enfraquecidos. Façam caminhos 

retos para seus pés a fim de que os mancos não caiam, mas sejam 

fortalecidos."

. 
Hebreus 12.1-2 NVT (Nova Versão Transformadora)



1. O processo

Fé transformadora

Reações diversas

Questionamentos – Dúvidas – Ressentimento - Afastamento

A fé esmorece

Sofremos hostilidade



2. Hostilidade pelo nome de Jesus

Fé transformadora

No dia seguinte, o conselho das autoridades, dos líderes do povo 

e dos mestres da lei se reuniu em Jerusalém. Estavam ali Anás, o 

sumo sacerdote, e também Caifás, João, Alexandre e outros 

parentes do sumo sacerdote. Mandaram trazer Pedro e João e os 

interrogaram: “Com que poder, ou em nome de quem, vocês 

fizeram isso?”

Atos 4.5-7

(Atos 4.1-2)



3. Hostilidade pela liberdade concedida

Fé transformadora

Jesus respondeu: “Vocês não leram nas Escrituras o que 

fez Davi quando ele e seus companheiros tiveram fome? 

Ele entrou na casa de Deus, comeu os pães sagrados 

que só os sacerdotes tinham permissão de comer e os 

deu também a seus companheiros”. E acrescentou: “O 

Filho do Homem é senhor até mesmo do sábado”.

Lucas 6.3-5



4. Hostilidade pela espiritualidade

Se vocês me amam, obedeçam a meus mandamentos. 

E eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro Encorajador, 

que nunca os deixará. É o Espírito da verdade. O mundo 

não o pode receber, pois não o vê e não o conhece. Mas 

vocês o conhecem, pois ele habita com vocês agora e 

depois estará em vocês. 

João 14.15-17
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5. Considerar Jesus

Fé transformadora

Ler sobre a vida de Jesus

Meditar sobre a vida de Jesus
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A voz de Jesus
João 17.9

Como foi com Jesus
João 15.25

A fé esmorece

Sofremos hostilidade



Conclusão

Fé transformadora

“O que me l ivra do desânimo espir i tual  é  lembrar -me do 

porquê de estar  aqui,  fu i  p lantado nesta terra para 

superar problemas.  Estou neste lugar para suportar o  

ódio do mundo. Como o meu Senhor,  aqui  estou eu.  Ele 

fo i  rejei tado e,  por isso,  serei  também. Ele foi  odiado,  e  

eu também. O mundo não O entendeu,  tampouco me 

entenderá.

( p.  1 9 5)
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