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2017 
“A benção de Congregar” 

 

Tema: A CORRIDA DA FÉ 
 

Texto base: Hebreus 12:1 e 2 
 
 
 
 

1ª SEMANA 
 

 
Introdução 
 
Todo ser humano tem anseio pela receita para ser um vencedor e muitas sugestões são 
encontradas: 
 

 Há quem adote a receita de produzir a vitória com seu braço e seu esforço.  
 Outros caem no mito de que o destino se encarregará de trazer a vitória. 
 Outros seguem milhares de crendices baseadas na cultura, tradição e religião para ter 

mais sorte, bons fluidos, energias positivas e de alguma maneira mover o mundo 
espiritual a seu favor para obter a vitória.  

 
Precisamos entender, porém que, todos podem ter vitórias específicas em diferentes áreas 
como resultado de seus esforços e empenho. Ou seja: 

 
- Se uma pessoa se empenha em se profissionalizar é normal que consiga um bom 
emprego. 
- Se ela treina muito um determinado esporte poderá ter vitórias.  
- Se ela se dedica em aprender um instrumento ela será um excelente músico e assim por 
diante. 
- São vitórias em áreas específicas e isoladas. 

 
A vitória a que me refiro é a vitória como um todo na vida. É a vitória que envolve a vida 
espiritual, emocional e natural. A palavra SALVAÇÃO, em grego “SOZO”, significa 
vitória completa, restaurar o que foi perdido pela entrada do pecado no mundo.  
 

Comunidade da Fé 
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Quando falamos em salvação através de Jesus, falamos de vitória completa, e ela vem de 
Deus.  
 
Provérbios 21:31  “Os homens aprontam os cavalos para a batalha, mas quem dá a vitória 

é Deus, o SENHOR.” 
 
Por isso nas próximas semanas falaremos á respeito de princípios importantes que nos 
ajudarão a termos uma caminhada de vitórias em Cristo. 
 

 
Existe uma modalidade olímpica chamada CORRIDA. A corrida se encaixa bem para 
entenderemos o texto de Hebreus 12:1-2.  
A corrida tem algumas subdivisões:  curta distância, 100m, 200m, corrida com barreiras e 
outras sem barreiras, tem a corrida de 800m, tem a corrida de resistência de 2000m, a  
maratona, que é de 40 Km...  
   
Porém,  nenhuma dessas modalidades de corrida é mais desafiadora e necessária do que a 
corrida que Deus nos fala aqui: A Corrida da Fé! Esta é a modalidade de corrida que fazem 
todas as pessoas quando desejam alcançar a vitória de Deus para as suas vidas.  
 

 Será que você está nesta corrida?  
 Você está tentando alcançar, de alguma maneira, uma vitória especifica de Deus? Se 

sua resposta foi sim, então você está nesta corrida!  
   

Sempre que você resolve buscar a Deus para abençoar a sua vida, nesse momento você 
entrou na corrida. 
 
 A sua expectativa passou a ser: 

 Alcançar a vitória 
 Subir no podium  
 E receber a bênção de Deus.  

   
Então, você é um corredor! E Deus deseja que você seja campeão! 
 
 

 PARA COMPARTILHAR 
 
1-Você pode compartilhar um exemplo pessoal onde tenha tentado vencer, ou ainda 
esteja tentando vencer em alguma área em sua vida?  
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2ª SEMANA 
 
No texto de Hebreus 12:1-2 existem três recomendações de muito valor: 
 
 
1- Que devemos deixar  todo o embaraço, todo o peso (há uma tradução da Biblia que diz: 
livre-se do peso, livre-se do pecado, livre-se de tudo que atrapalha...) 
 
A Palavra de Deus nos fala em deixarmos, em nos livrarmos de todo o peso. Está bem claro!  
 

 Você já imaginou algum atleta correndo com um peso nas costas? Certamente que 
esse atleta irá se cansar e cair no meio do caminho.  

 Já imaginou um atleta da natação com uma jaqueta pesada, cheia de adereços? Vai 
para o fundo. Ele livra-se até mesmo de seus cabelos e pêlos para poder atingir sua 
grande meta: Que, naturalmente, é vencer.  

 O atleta procura livrar-se de qualquer tipo de peso ou obstáculo em sua modalidade.  
   
Se você está querendo alcançar uma vida de bênçãos em Deus, se está querendo alcançar a 
vitória sobre alguma situação, você está numa corrida! Você está correndo em busca 
daquilo que Deus lhe tem proposto! Então, é mesmo essencial que você largue todo o 
peso!  
 

   
QUAIS SÃO ESSES PESOS E  EMBARAÇOS QUE NOS ATRAPALHAM TANTO?? 
   
Esses pesos podem ser:  
 

a) Determinadas práticas ou costumes 
 
 Imagine uma pessoa que esteja fazendo a corrida da fé, buscando a vitória de Deus para a 
sua vida, mas essa pessoa tem algumas práticas ou costumes, como:  
 

 Dormir em excesso, passa horas na frente de uma tv,preguiça ,compra coisas sem 
necessidade, mania de doenças,  vestir-se de um jeito a chamar a atenção,  viver 
reclamando das coisas...  

   
Veja: muito disso não têm em si mesmo maldade ou são pecado em si, mas são pesos que 
atrapalham a pessoa de fazer uma boa corrida e alcançar a vitória.  

   
É como se o corredor tivesse uma mochila nas costas e dentro dela carregasse: cantil 
com água, machado, enxadão, uma marreta... com esses pesos ele não conseguirá fazer uma 
boa corrida!  
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b-Alguns pensamentos e sentimentos que cultivamos 
 
Estes pensamentos e sentimentos são verdadeiros pesos nas costas. A pessoa quer correr, 
quer alcançar a salvação, o livramento, a bênção de Deus, mas em sua mente ela tem esses 
pensamentos enraizados:  
 
Ninguém me ama,  Deus foi injusto comigo, Nada dá certo em minha vida, Não consigo 
perdoar, Não nasci para ser feliz, Nada que eu faço é bom, Tenho que fazer coisas para ser 
aceita... 

   
E há outros tipos de pesos ainda, que muitos carregam como:  
 

 Abusos ou maus tratos sofridos        
 Frustrações sofridas    
 Perdas de pessoas queridas (algumas pessoas param de avançar na vida, porque 

vivem um luto sem fim) 
  

Todas estas coisas  são pesos, são embaraços. E talvez muitos de nós temos carregado 
alguns. 
  
Dá para fazer a corrida da fé e alcançar a carreira abençoada que Deus preparou para 
nós com algum peso?  
   
Há um tempo havia um comercial na televisão com pessoas andando na rua carregando um 
piano na cabeça. ...elas saiam de casa com um piano, e assim entravam em lojas, desciam 
escada, subiam escada, o tempo todo com um piano sobre os ombros!  
   
Ora, um piano pesa 500 quilos... Mas quanto será que pesa um abuso sexual na infância? 
...quanto será que pesa a rejeição dos pais? ...o trauma de um susto, a morte de um ente 
muito querido?  
   
Então, dá para uma pessoa correr bem, carregando um piano desses nas costas? Não. 

Não dá!  

 
Por isso que Deus recomenda: “Se você quer cruzar a linha de chegada e alcançar a vitória, 
se quer subir no podium e comemorar a graça alcançada, a bênção recebida... então, [Deus 
diz] deixe todo o embaraço; todo o peso que você carrega até o dia de hoje”.  
 
 

 PARA COMPARTILHAR 
 

1- Você consegue identificar algum embaraço na sua vida atualmente? 
2- Compartilhe um embaraço que você já tenha vencido. 
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3ª SEMANA 

 
Não podemos esquecer um ponto importante dentro do texto de Hebreus 12:1“Portanto, 
também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, 
deixemos todo embaraço, e pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com 
perseverança a corrida que nos é proposta.” 
 
 Após a orientação sobre deixar todo o embaraço, segue ainda a menção de “deixar o 
pecado”.  
 
Sabemos muito bem o que é: Pecado é tudo aquilo que ofende a santidade de Deus. O 
pecado é a quebra dos mandamentos de Deus, é a desobediência à vontade de Deus, é errar o 
Alvo. E a Bíblia é bastante direta e clara sobre o que devemos fazer ao pecado. Deus diz: 
Deixe-o.  
   
Então, se você está carregando pesos ou pecados, Deus está falando para você tomar uma 
atitude e uma decisão. Ele diz: “livre-se de tudo o que te atrapalha e do pecado que te 

envolve”.  

 

Nós devemos tomar uma atitude, uma ação de nossa parte: Nós é que precisamos deixar todo 
o peso e todo o pecado.  

   
Agora, como você pode fazer para deixar essas coisas, deixar os pesos e os pecados que te 
atrapalham e te envolvem? Há dois passos importantes:  
   
Primeiro: Você é que tem que querer fazer isso.  
 
Muitas pessoas carregam pesos, mas não se dispõem a deixá-los. Normalmente a atitude de 
não querer deixá-los é decorrente de um certo orgulho ou religiosidade: “Peso!! ...que peso? 
Onde?”  
 
Se você está correndo para ser vitorioso, você não deve fazer isso. Você deve admitir: “É. 
Tenho pesos na minha vida, mas quero deixá-los”.  

   
Segundo: Você deve abrir o coração para Deus.  
 
Porque somente Deus entende o nosso coração. Basta dizer que Ele é o Criador. Foi Ele 
quem nos fez! Portanto, Deus conhece você como ninguém conhece. E quando você diz: 
“Ta doendo aqui dentro; ou tem um peso sobre mim e eu não o quero mais”, Deus se move 
a teu favor, porque Ele sabe a exata dimensão da sua dor e te ama.  

   
Então, para livrar-se de todo o peso, de tudo o que te atrapalha e do pecado que te envolve, 
o procedimento é esse: “Querer” e “Abrir o coração para Deus”.  
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Se você ainda tem sentimentos, situações de passado, algo a ser resolvido para que não tenha 
mais esses pesos em sua vida, não espere mais! Procure sua libertação em Jesus! Cristo tem 
o poder de tirar todo peso, a sua vitória na Cruz foi plena, completa, e nossa vitória também! 
Procure sua liderança, seu pastor, abra seu coração, busque a cura em Deus e caminhe em 
liberdade. 
 
_________________________________________________________________________ 

 
 
 PARA COMPARTILHAR 

 
1- Quais são as atitudes a tomar para se livrar do peso que te atrapalha em sua 

caminhada com Deus? 
 

 
 

4ª SEMANA 
 
 
A segunda recomendação que Deus faz é:  
 
2- Que você corra com perseverança  
 
Sim, depois que você tiver resolvido a questão dos embaraços e pecados, isto é, depois que 
tiver deixado tudo, todo o peso, tudo o que te atrapalha, Deus fala para você correr com 
perseverança.  
 
Sabe o que é uma corrida? É um movimento esforçado, isto é, correr muito, com 
velocidade! Então correr implica em trabalho e dedicação. Esforço, suor e até dor.  

   
Você sabe que um atleta, para vencer, vai até o limite de suas forças e às vezes vai além das 
próprias forças? 
   
Está lembrado de uma das olimpíadas, quando uma atleta foi a última a cruzar a linha de 
chegada? Ela não corria, porque não agüentava mais – então ela se jogava para a frente e 
tentava se equilibrar com as pernas. O vencedor daquela prova ninguém se lembra, mas da 
perseverança daquela moça, o mundo não se esqueceu!  
   
Você quer ser abençoado por Deus, certo? Mas até onde você está indo na corrida da fé? 
...até que ponto você está perseverando nisso, se esforçando nisso? Você é perseverante?  

   
O que é perseverança? É a qualidade de quem não desiste com facilidade, é você se 
conservar firme num desafio. Aquela atleta olímpica, se manteve firme no propósito de 
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cruzar a linha de chegada, não importando se em primeiro ou último lugar. Ela foi 
perseverante!  
   

 A lâmpada elétrica foi um invento de Thomas Edison. Dizem que ele precisou fazer 
mais de mil tentativas para inventar essa lâmpada. Mas ela está aí, acima de nossas 
cabeças, porque ele foi perseverante!  

 
    

É muito importante que, depois que você tiver deixado todo o peso e o pecado, você corra 
com perseverança, você busque a Deus com vontade, garra, determinação. É isso que Deus 
quer!  
 
Mas como é comum as pessoas falharem nisso. Muitos fazem assim: 
Ouvem a Palavra de Deus, descobrem o que Deus quer e partem em disparada, mas lá para 
segunda-feira à tarde, começam a diminuir o ritmo da obediência a Deus, da busca por Deus, 
da vontade de ser ajudado por Deus, que até param de correr.  

   
Os atletas pouco experientes costumam sair correndo, largando na frente, a televisão até 
chega a dar um close neles mas logo que chegam a um determinado ponto, diminuem o 
ritmo, são ultrapassados e até abandonam a corrida, como na Corrida de São Silvestre, 
tradição brasileira no último dia do ano, que acontece na Av. Paulista, em São Paulo. Alguns 
atletas partem em disparada. Mas depois de um quilômetro de corrida, eles vão ficando e 
outros atletas vão assumindo a liderança. Por que isto acontece com eles? Porque lhes 
falta perseverança no ritmo!  
   
Ouça: Quando você tiver dado ouvidos à primeira recomendação de Deus, isto é, deixado 
todo o peso, todo o embaraço e todo o pecado, então Deus manda que você corra com 
perseverança.  
 
Isto significa que para Deus, não importa muito se você pode começar acelerado, e disparar 
em alta velocidade – não! O que importa para Deus é que você corra com perseverança, 
mantendo o ritmo, conservando-se firme na resolução que tomou de deixar todo o peso e 
todo o pecado. Porque numa corrida não é a velocidade que conta, mas a perseverança no 
ritmo.  

 
 PARA COMPARTILHAR 

 
1-Você se considera uma pessoa perseverante? Compartilhe. 
2-Lembrando que temos que se livrar de todo peso e embaraço, onde você se vê na 
maratona de sua vida? 
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5ª SEMANA 
 

Pessoas que alcançam a bênção de Deus para as suas vidas, são pessoas que deixaram todo o 
peso e todo pecado, e que se puseram a correr com perseverança! Será que você está mesmo 
disposto a deixar todo o peso e pecado e se manter nesse ritmo de obediência a Deus?  
   
Se você está, há uma terceira recomendação de Deus para você:  
 
3- Que você olhe para Jesus  
 
O versículo 2 de Hebreus 12 diz: “...olhando firmemente para Jesus”.  

   
Mas o sentido desse “olhar” para Jesus, na realidade, é “fitar”. Como diz a Biblia na 
Tradução da Linguagem de Hoje: esse “olhar” significa ter “os olhos fixos em Jesus”, de 
modo que a atenção não seja desviada para mais nada.  
   
Deus quer que você corra assim, olhando para Jesus. Por quê? Porque Jesus é o modelo a ser 
imitado.  
   
Geralmente o atleta tem um modelo em quem se inspira. Mas ouça, em termos de correr para 
a bênção, nunca ninguém fez uma corrida tão vitoriosa neste mundo, como fez Jesus Cristo!  
 
Deus tinha uma posição de honra proposta para Jesus. Mas vemos em Mateus 4:1-11 (a 
tentação de Jesus) o diabo quis colocar um piano sobre os ombros de Jesus, um peso que O 
atrapalhasse na corrida, oferecendo-Lhe: 

 Satisfação ilícita dos apetites 
 Glória ilícita  
 Poder ilícito.  

   
Porém, Jesus se manteve firme. Mesmo quando estava para ser traído e crucificado, 
Ele não abandonou a corrida.  
   
É verdade que Jesus chegou a orar: “Pai... afasta de mim esse cálice”, mas logo Ele 
completou dizendo: “não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres” (Marcos 
14.36).  
   
Jesus se manteve obediente ao Pai, Ele perseverou! Em Filipenses 2 está escrito que devido 
à isso, Jesus hoje, “está assentado à direita do trono de Deus” no céu; e em outra parte a 
Bíblia, diz, que “Deus o exaltou [Jesus] soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo 

o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho dos que estão nos céus, e na terra, 

e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para glória de Deus 

Pai.”    
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O padrão de vida de Jesus é digno de ser imitado, por isso que Deus te recomenda hoje, 
olhar para Jesus, porque Ele correu essa corrida, Ele conheceu o percurso dessa corrida, e 
Ele venceu extraordinariamente essa corrida!  
 
Portanto, Deus está dizendo: Olhe para Jesus, Ele vai te ajudar nessa corrida!  

 
 PARA COMPARTILHAR 

 
1) Você tem seguido a Jesus como exemplo de vida? 
2) Seus olhos estão fixos em Jesus na maratona da vida, ou tem se desviado em qualquer 

circunstancia? 
 
 
 
CONCLUSÃO 
 
Essas são as recomendações de Deus para nós. 
 
Primeiro: deixar todo embaraço. Todo o peso. Todo pecado. Livre-se de tudo o que te 
atrapalha. 
 
Segundo: que você corra com perseverança, firme no propósito de obedecer a Deus. 
 
Terceiro: que você fite os olhos em Jesus, tendo-O por inspiração, por modelo a ser imitado. 
 
Entenda que , se Deus está tocando o seu coração para você, a partir de hoje, largar todo o 
peso, todo o embaraço e correr com perseverança olhando para Jesus, tome uma osição, uma 
postura de se levantar e correr firmemente a carreira que nos está proposta. Em nome de 
Jesus! 
 
Deus abençoe.  
   
 

ESBOÇO PARA SER MINISTRADO DE 29/05  AO DIA 04/06/17 
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