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Para Entender e Vencer o Desânimo
Neemias 4.6-14
Desânimo é coisa séria por causa
de pelo menos três coisas:
Desânimo é
universal:
Ninguém
está imune
ao desânimo. Todos
já estivemos
desanimados
num
momento ou
em outro.
O desânimo
ataca tanto
crentes como não crentes, líderes
e liderados, pastores mais velhos
e pastores mais novos.
Desânimo pode ser recorrente:
O fato de você ter passado por uma
crise de desânimo uma vez, não o
torna imune.
Desânimo pode contagiar:
Desânimo se espalha pelo contato.
Pessoas podem ficar desanimadas
porque você está desanimado e
vice-versa.
O texto de Neemias 4.6 –14 nos dá
algumas pistas a respeito das causas
do desânimo e também algumas pistas
para a cura.
No início da construção dos muros, o
povo estava animado. Trabalhava com
alegria. Em 4.6 diz que “o coração
do povo se inclinava a trabalhar”.
O trabalho estava indo muito bem até
que o povo começou a encontrar
algumas dificuldades.
Quando estamos em dificuldades o
desânimo começa a tomar conta de
nós. Podemos até querer por a culpa
no inimigo. No caso aqui o inimigo
era Sambalate e seus comparsas. Mas
contra esses foi estabelecida uma
guarda. Veja o verso 9: “Porém nós
oramos ao nosso Deus e pusemos
uma guarda contra eles, de dia e de

noite, por causa deles”. Então, o
inimigo não é a causa do desânimo.
Vejamos as verdadeiras causas:
Cansaço: Veja o ver so 10: “Então,
disse Judá: Já desfaleceram as forças
dos acarretadores...”. Eles estavam
trabalhando na reconstrução por muito
tempo. Depois tiveram que lutar contra
os inimigos. Isso esgotou sua força
física. E cansaço físico gera desânimo.
Interessante que eles desanimaram
quando a muralha tinha sido construída
até a metade. Às vezes quando
iniciamos um projeto, num primeiro
momento vai tudo bem. É tudo
novidade. Mas quando a novidade
deixa de existir, a rotina começa a
tomar conta e o desânimo vem a
reboque. Já teve essa experiência?
Frustração: Veja o que eles dizem
no verso 10: “...o pó é muito. A sujeira
é muita”.
Pense na igreja. Quantas vezes você vai
vendo problema após problema, pecado
após pecado, desobediência após
desobediências. Pessoas que você
pensava que tomaria uma atitude mais
madura e age como um não crente.
Essa é a poeira. E dá a impressão que
seu trabalho está sendo em vão.
Medo: “nós não poderemos edificar
o muro”. Eles estavam prontos para
desistir. Temiam não ser capazes de
terminar o serviço, e assim ficar
desprotegidos.
Quando ficamos com medos queremos
fugir, desistir. Parece que a obra é
muito grande para os seus pequenos
recursos. Se fugissem não teriam cumprido o propósito de Deus na vida
deles. Cuidado para que o medo não
impeça você de ser fiel ao projeto
de Deus para a sua vida.
Vejamos agora, no texto, a cura para
essas causa do desânimo:

(Leia a continuação desta mensagem
pastoral na última página)

Reunião da COREAM
Será os dias 22 e 23 de fevereiro. Se
você tem algum assunto que precisa da
aprovação da COREAM, envie para a
Sede Regional até o dia 20, via e-mail.

Alteração nas
Nomeações
Anotem as alterações realizadas nas
nomeações, a serem cumpridas já no
mês de fevereiro:
Campo Missionário em Santa Mariana
– Claudinei Bernardino, Missionár io
Designado (1);
Igreja em Congonhinhas –
Benoni dos Santos Ferreira,
Missionário Designado (1);
Campo Missionário em Cornélio
Procópio (Cibim) – Augusto Petersen
Jr., Missionár io Designado (1).

Obreiros que
chegam em 2019
Nesse ano recebemos quatro novos obreiros
na região. São eles:
Augusto Petersen – Campo Missionário
em Cornélio Procópio – CIBIM
Carlos Vital Marrafon Jr. – Campo
Missionário em Faxinal.
Gerson Wellington da Silva Gotardo –
Campo Missionário em Piçarras.
Marcos Aparecido Ribeiro – Campo
Missionário em Iretama.
À esses obreiros, as nossas orações para que
tenham um ministério abençoado e frutífero.

(Continuação da primeira página)
Vejamos agora, no texto, a cura
para essas causa do desânimo:
Reorganizar: Uma das pr imeir as
coisas que Neemias fez, e que também devemos fazer quando o desanimo começa a querer nos abater,
foi reorganizar-se. No verso 13 Neemias diz: “Pelo que pus guardas
nos lugares baixos por detrás do
muro e nos altos, e pus o povo,
pelas suas famílias, com as suas
espadas, com as suas lanças, e com
os seus arcos”.
Quando estamos desanimados, uma
das coisas que podemos fazer é
reorganizar nossas prioridades. Mudar a estratégia, adotar nova atitude.
Desistir não é a solução. Não se
deixe vencer pelo desânimo. Reorganize-se.
Relembrar: A fim de vencer o
desânimo precisamos relembrar as
promessas de Deus para nós. No
verso 14 Neemias diz: “E olhei, e
levantei-me, e disse aos nobres, e
aos magistrados, e ao resto do povo: Não os temais; lembrai-vos do
Senhor, grande e terrível...”.
Resistir: Finalmente pr ecisamos
declarar guerra contra o desânimo.
Não podemos ficar passivos. Note
que Neemias diz no verso 14:
“pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas mulheres e vossas casas”. Ele chama o povo à
resistência. Sabemos que o desânimo é uma das armas mais terríveis
do diabo. Mas a palavra de Deus
diz: “resisti ao diabo e ele fugirá
de vós” Tiago 4.7b.

Agenda Episcopal para Fevereiro de 2019
01
02
03
04 – 08
09
10
11
12 – 13
14
15
16
17
18
19 – 20
21
22 – 23
24
24
25 – 28

Sede Regional
Igreja em Curitiba – Manancial (casamento)
Visita à Igreja em Curitiba – Bacacheri
Sede Regional
Reunião com a Equipe Regional de Trabalho com Crianças
Visita à Igreja em Itapoá
Em trânsito
Reunião do Ministério de Ação Episcopal – Curitiba
Sede Regional
Em trânsito
Aula no CEMETRE – Foz do Iguaçu
Visita à Igreja em Foz do Iguaçu
Em trânsito
Reunião do Colégio Episcopal – São Paulo
Reunião do Conselho Diretor da FaTeo – Rudge Ramos
Reunião da COREAM – Curitiba
Visita à Comunidade Haitiana em Joinville (manhã)
Visita à Igreja Jaraguá do Sul (noite)
Sede Regional

Aniversariantes de Fevereiro de 2019
01

Maykon Rodrigo do Nascimento Gusmão

01

Wanusa Alzira Teixeira de Godoi

03

Augusto Petersen Júnior

03

Rogério Magalhães Trindade

04

Rozalino Domingos

06

Camila de Souza N. Miguel (esposa Mis. Tiago Miguel)

08

Márcia Regina da Silva

08

Jonas João Rossi

09

Armando Altino da Silva Junior

13

Izabel Garcia Pires Bueno (esposa pastor José Pires Bueno Neto)

13

Eloah Mara Peres Borges

14

Jucimara Aparecida de Oliveira Amaro (esposa pastor Ronivau Amaro)

14

Paulo Roberto Cunha

16

Luciana Marinho Rodrigues (esposa Mis. Claudinei Sanches Rodrigues)

17

Natanael Garcia Marques

18

Claudete Fernandes de Oliveira (esposa pastor Silvio de Oliveira)

18

Dinair Fátima Chagas Rodrigues (esposa pastor Heder M. Rodrigues)

24

Dom Carlo Rodrigues Reina

24

Josué Adam Lazier

Av. 7 de Setembro, 3235 - 4° andar

25

Sueli do Paraízo (esposa Mis. Uzier Franco do Paraízo)
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26

Tereza Cristina dos S. A. Martins (esposa pastor Anderson Martins da Silva)

27

Dagmar Silva Pinto ( esposa pastor Clóvis P. de Castro)

27

Ivanete de Fátima Cardoso de Almeida (esposa pastor Jonadab D. de Almeida)

28

Celso Cascione

Enquanto o cansaço, a frustração e
o medo podem nos trazer desânimo,
reorganizar nossas prioridades, relembrar o Senhor e resistir ao diabo
pode nos fortalecer.
Que enquanto aplicamos esses princípios, Deus possa nos dar vitória.
Bispo João Carlos

Igreja Metodista
Sexta Região Eclesiástica
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