VENCENDO O GIGANTE DA ESPERA
TEXTO: Lucas 9:60 e Tiago 4:14
“Disse Jesus: ‘Deixem que os mortos sepultem seus próprios mortos; você, porém, vá e
proclame o Reino de Deus’”
“Que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e
depois se dissipa”.
INTRODUÇÃO:
• Em outras palavras, o tema da mensagem de hoje é: “Vencendo o gigante do deixa
para depois!”.
• Há alguém aqui que gosta de deixar pra depois?
• Acredito que haja pessoas aqui que há mais de um ano vêm dizendo frases como:
o Vou começar a caminhara diariamente;
o Vou ler diariamente minha Bíblia;
o Vou dar mais tempo a meus filhos;
o Vou me alimentar melhor;
o Vou fazer dieta.
• A pergunta é: por que não começar hoje mesmo?
• Mas existe um assunto ainda mais sério que você talvez esteja adiando em sua vida:
sua decisão de seguir Cristo!
• Por que você não resolve hoje essa questão?
• Veja as palavras de Cristo: “A outro disse: ‘Siga-me’. Mas o homem respondeu:
‘Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar meu pai’. Jesus lhe disse: ‘Deixe que os
mortos sepultem os seus próprios mortos; você, porém, vá e proclame o Reino de
Deus'. Ainda outro disse: ‘Vou seguir-te, Senhor, mas deixa-me primeiro voltar e
despedir-me da minha família’. Jesus respondeu: ‘Ninguém que põe a mão no arado
e olha para trás é apto para o Reino de Deus’ ” (Lucas 9.59-62).
• O que Jesus deseja ensinar é que você não deve inverter as prioridades.
• As coisas de Deus devem vir em primeiro lugar. O espiritual sobrepuja o material.
• “O Reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem,
tendo-o encontrado, escondeu-o de novo e, então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo
o que tinha e comprou aquele campo. O Reino dos céus também é como um
negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor,
foi, vendeu tudo o que tinha e a comprou” (Mateus 13:44-46).
• Você descobriu o evangelho, o maior tesouro que o ser humano pode descobrir.
• Tudo o que fizer, tudo o que sacrificar, de tudo o que abrir mão em prol dele será um
grande investimento. Acredite!
1. A ESPERA ROUBA-LHE A OPORTUNIDADE DE ABENÇOAR A VIDA DE
OUTRAS PESSOAS
• Lucas 9:23-24: “Jesus dizia a todos: ‘Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a
si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua
vida, a perderá; mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará’ ”.

2. A ESPERA PODE ROUBAR-LHE A OPORTUNIDADE DA VITÓRIA
• Lucas 2:15-16: “Quando os anjos os deixaram e foram para os céus, os pastores
disseram uns aos outros: ‘Vamos a Belém, e vejamos isso que aconteceu, e que o
Senhor nos deu a conhecer’. Então correram para lá e encontraram Maria e José, e o
bebê deitado na manjedoura”.
• Jesus nascera, e os pastores não deixaram a visita para depois, mas agarraram a
oportunidade de vitória imediatamente.
3. A ESPERA PODE ROUBAR-LHE A OPORTUNIDADE DE SALVAÇÃO
• 2 Reis 7:3-4: “Havia quatro leprosos junto à porta da cidade. Eles disseram uns aos
outros: ‘Por que ficar aqui esperando a morte? Se resolvermos entrar na cidade,
morreremos de fome, mas se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos, pois, ao
acampamento dos arameus para nos render. Se eles nos pouparem, viveremos; se
nos matarem, morreremos’".
• Por que ficar à espera da morte?
• A espera teria custado a vida desses homens.
• A situação era clara: a fatalidade da morte ou a possibilidade de vida.
• Eles não deixaram para mais tarde.
• Decidiram pela única oportunidade de vida que tinham.
• Por maior que fosse o risco, foi melhor que deixar “rolar”.
• Trata-se de uma dúvida arrasadora, que certamente impede que milhões de pessoas
atravessem os portais do céu.
4. OS PROBLEMAS DA PROCRASTINAÇÃO
• Não leva em conta as incertezas da vida.
• Provérbios 27:1: “Não se gabe do dia de amanhã, pois você não sabe o que este ou
aquele dia poderá trazer”.
• Deixar para depois o que é importante consiste num grande erro. Um erro que talvez
você nunca poderá reparar.
• Veja o que Tiago nos diz ainda: “Ouçam agora, vocês que dizem: ‘Hoje ou amanhã
iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e
ganharemos dinheiro’. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã! Que é a
sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois
se dissipa’ ’’ (4:13-14).
• Amanhã, Tiago diz, é uma palavra perigosa. Ela pode significar preguiça, presunção,
imprudência.
• Em se tratando de sua salvação, a palavra tem de ser hoje.
• Não leva em conta o caráter único da convicção.
• Salmos 119:60: “Eu me apressarei e não hesitarei em obedecer aos teus
mandamentos”.
• Deixar para depois pode contrariar a vontade de Deus.
• “Lembre-se do seu Criador nos dias da sua juventude, antes que venham os dias
difíceis e se aproximem os anos em que você dirá: ‘Não tenho satisfação neles”’
(Eclesiastes 12.1).
• Você precisa se posicionar na vida e assumir a responsabilidade quanto à
eternidade!

CONCLUSÃO
• Em 1871, o rev. D. L. Moody, grande pregador norte-americano, disse: “Eu nunca
ouso dar ao meu auditório uma semana para pensar no assunto”.
• Estando em Seattle, o Pr. Billy Graham acordou numa madrugada com a forte
convicção de orar pela atriz Marilyn Monroe. Naquela mesma noite, ao tentar
contatá-la, seu empresário disse que ela estava muito cansada e ocupada e que
marcaria um horário, duas semanas mais tarde. No entanto, duas semanas mais
tarde, o mundo recebeu a notícia do suicídio de Marilyn.
• Até quando você vai esperar?
• Veja o que Elias diz ao povo no episódio com os profetas de Baal: “Elias dirigiu-se ao
povo e disse: ‘Até quando vocês vão oscilar para um lado e para o outro? Se o
Senhor é Deus, sigam-no; mas, se Baal é Deus, sigam-no’. O povo, porém, nada
respondeu” (1 Reis 18:21).

