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PARTICIPE DA EBD – ADULTOS (1ª CORÍNTIOS) E TEOLOGIA BÍBLIA (BÍBLIA) 
Leitura da Semana: Gênesis 22 a 42 

 

 
Aprendemos que temos que estar alegres e confiantes no Senhor, deixando 

toda a nossa confiança em nós mesmos e vivendo pela fé em Jesus. Paulo nos 

diz ainda que temos que tomar cuidado com aqueles que podem minar nossa 

confiança em Cristo tirando assim a nossa alegria. Mas Paulo diz que: Jesus 

nos dá as garantias para isso nos mostrando o poder da sua ressurreição, de 

que se Jesus sofreu e venceu, nós participaremos destes mesmos sofrimentos 

e venceremos, e que ele morreu e ressuscitou se entregando por amor de nós. 

 

1 – Quais atitudes você tem tomado para prosseguir na conquista dos 

planos de Deus em sua vida? (Leia Filipenses 3.12) 

Paulo diz que ele ainda não conseguiu alcançar aquilo que ele espera, porém 

ele continua a seguir seus objetivos. Ele quer dizer, continuo vivendo, 

continuo desejando a vida eterna e vivendo esta aqui, fazendo aquilo para o 

que fui também conquistado (Leia Jo 10:10). 

 

2 – Como você encara o seu passado? Com dor/tristeza? (Leia Filipenses 

3.13) 

Quando ele diz que “esquece das coisas que para trás ficam”. Na verdade está 

dizendo que não ficaria estagnado ao passado, vivendo lembranças ou 

remoendo-se por isso ou aquilo. Mas que tudo que passou serviu para o seu 

amadurecimento, e que agora é o momento de prosseguir para a conquista do 

seu prêmio. O que nos leva a refletir diante dessa postura adotada pelo 

apóstolo Paulo. E que a vida, é feita de escolhas, podemos escolher entre 

prosseguir ou simplesmente deixar a vida “nos levar”. As coisas que nos  

paralizam ou nos fazem patinar sem nunca avançar são estes velhos modos, 

velhos hábitos. Tem gente que nunca cresce, nunca amadurece, nunca avança 

porque sempre faze tudo da mesma maneira. Não ousa jamais.  

 

3 – Quais são seus alvos para 2017? (Leia Filipenses 3.14) 

Paulo nos mostra que temos alvos colocados por Deus em nossas vidas, para 

que possamos alcançar a vida que Ele conquistou para nós. É possível viver 

sem alvos? Sim, é possível. Pode se respirar, comer, beber e andar por aí. 

Deixar passar os dias sem que haja alvos que lhe deem sabor. Trata-se apenas 

de assegurar a sobrevivência, naquilo que sobreviver possa significar, e que às 

vezes poderá ser muito pouco. Como alguém disse, o que é triste é morrer aos 

vinte anos e ir a sepultura aos oitenta. Entretanto andou-se por ai... 

embalsamado, congelado, fossilizado, mumificado, sem vida no sentido afetivo 

ou espiritual. A Bíblia lembra-nos que há pessoas sem alvo. O Salmo 1:4, por 

exemplo, refere-se a indivíduos que são como a moinha (pó ou fragmentos 

resultantes da debulha separar os grãos da casca dos cereais) que o vento 

espalha.  

 


