QUEBRANDO O MITO DO SOFRIMENTO
TEXTO: Mateus 7:24-27
24 Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente
que construiu a sua casa sobre a rocha.
25 Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela
casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha.
26 Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que
construiu a sua casa sobre a areia.
27 Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela
casa, e ela caiu. E foi grande a sua queda".
INTRODUÇÃO:
 Para quebrar o mito do sofrimento é necessário compromisso.
 Ouvir não é suficiente. Você precisa praticar.
 O que é que isto significa?
 Troque o velho mito por um novo sistema de crenças baseado na verdade.
 Mas há uma chave para que esta transformação aconteça em sua vida.
 A chave para a liberdade é deixar. "Deixe que Deus transforme..."
 Isto envolve uma escolha, isto envolve um compromisso. Portanto, na medida em
que pregamos, eu quero desafiar você, quero insistir com você, encorajá-lo a fazer
três compromissos com a verdade em sua vida.
 Se você o fizer, você estará à caminho para a cura e a saúde emocional.
 Aqui estão eles:
1. EU ME COMPROMETO A BUSCAR A VERDADE: 2 Tim. 4:3-4
 “Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina; pelo contrário, sentindo
coceira nos ouvidos, segundo os seus próprios desejos juntarão mestres para si
mesmos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos.”
 Isso soa como astrologia para mim, ou pelo menos aquelas pessoas que ficam
adivinhando coisas.
 Elas dizem a você exatamente aquilo que você deseja ouvir.
 As pessoas não ouvirão o que a Bíblia diz, mas seguirão as suas próprias ideias
enganosas. Por quê? Porque é mais fácil.
 Faça um compromisso de buscar a verdade pelo resto de sua vida, agora saiba que
não será fácil.
 Nem sempre é popular buscar a verdade porque a verdade contradiz a opinião
popular.
 Ela contradiz a sabedoria convencional enquanto o mundo está dizendo: "Bem, está
certo porque todo mundo está fazendo isso."
 A verdade diz: Isto não está certo. Portanto, nem sempre é popular ser honesto e
procurar a verdade.
2. EU ME COMPROMETO A VIVER A VERDADE. Efésios 4:14-15
 “O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outro
pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo vento de doutrina e pela astúcia










e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor,
cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo.”
A verdade não é apenas alguma coisa que você sabe.
É uma coisa que você faz.
É uma coisa que você pratica.
É uma coisa que você aplica.
É uma coisa que você obedece.
É uma coisa que você segue.
Não e apenas uma viagem intelectual: "Bem, eu conheço a verdade, eu sei dessas
doutrinas..."
É alguma coisa que você põe em sua vida. Mas uma coisa que você vive.

3. EU ME COMPROMETO A CRÊR NA VERDADE. João 14:6
 Respondeu Jesus: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, a
não ser por mim.
 Agora, a coisa maravilhosa acerca de Deus é que Ele deseja que conheçamos a
verdade porque ela nos liberta.
 Assim sendo, Ele nos deu a Bíblia que é a Sua Palavra.
 Mas Ele não apenas nos deu a Bíblia, para termos a verdade, Ele pessoalmente veio
a Terra há mais de 2000 anos, tomou a forma de homem e chamou-se a si mesmo
de Jesus Cristo, de tal maneira que Ele pudesse ser um modelo vivo da verdade,
para nosso exemplo.
 Ele modelou a verdade. Ele encarnou a verdade. Ele incorporou a verdade.
 Você não tem que apenas ler isto, você pode olhar para Jesus.
 Viver em verdade, agir em verdade, falar em verdade, pensar em verdade, responder
em verdade: Basta olharmos para Jesus.
 Assim, temos não apenas a Bíblia, mas temos a verdade em uma pessoa.
 A verdade é uma pessoa.
 QUE TORNOU-SE UM HOMEM.
CONCLUSÃO
Há um hino do Cantor Cristão, composto por Ralph Hudson e Isaac Watts (1900), que
tem uma poesia muito profunda e ainda muito atual, que diz:
Oh ! tão cego eu andei, e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador.
Mas da glória desceu e seu sangue verteu prá salvar um tão pobre pecador.
Eu ouvia falar dessa graça sem par, que do céu trouxe nosso Jesus.
Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu
na cruz.
Mas um dia senti meus pecados, e vi sobre mim o castigo da lei.
Mas depressa fugi, em Jesus me escondi, e refúgio seguro nEle achei.
Oh ! que grande prazer inundou o meu ser, conhecendo este tão grande
amor.
Que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz prá salvar um tão pobre pecador.

Foi na cruz, foi na cruz, onde um dia eu vi, meu pecado castigado em Jesus.
Foi ali pela fé, que meus olhos abri, e eu agora me alegro em sua luz.
 E ai? Qual será hoje sua decisão e sua resposta?
 Mito ou verdade? Vai viver a verdade ou continuará crendo em mitos que fazem você
sofrer?

