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DIFICULDADES NA CAMINHADA – Lucas 9.57-62
Jesus nos alertou a respeito das dificuldades que teríamos ao andarmos com Ele.
Quantos desistem nos primeiros passos. Mas o Evangelho é para os fortes, para aqueles
que querem ser vencedores nas dificuldades.
I. OS PROBLEMAS – Destaquemos, pois, alguns dos problemas, das dificuldades que
encontramos na caminhada cristã.
1. Um problema dentro de você. Um dos primeiros problemas que o novo
convertido enfrenta é o dos sentimentos.
Quando ele começa a sentir angústia, muitas vezes por causa da Palavra, há muitos
que desistem.
NÃO CONFIE NOS SENTIMENTOS, CONFIE EM JESUS E NA SUA PALAVRA
Considere essa ordem das coisas para crescer firme e forte na fé:
a. Em primeiro lugar, O FATO. O fato é a palavra de Deus – aquilo que está escrito e
em que devemos depositar a nossa fé. O QUE DEUS FALOU E QUE NÃO PODE SER
ALTERADO.
Se o Senhor disse que se você crê n’Ele você está salvo, então é porque está
mesmo.
b. Em segundo lugar, a FÉ. A fé segue o fato.
c. Em terceiro lugar, o SENTIMENTO.
Sentimentos segundo a Palavra de Deus, surgem à medida que você vive de acordo com
as Escrituras Sagradas.
2. A tentação. Satanás está sempre querendo que voltemos à prática das coisas
antigas, ou que caiamos em algum pecado.
ü Devemos resistir o diabo. Tg 4.7.
ü Satanás tentou Jesus (Mt 4.1-11) e vai tentar você também.
A TENTAÇÃO, EM SI, NÃO É PECADO. O PECADO É CAIR EM TENTAÇÃO.
Por isso,o Senhor Jesus nos ensinou: “E não nos deixes cair em tentação; mas livranos do mal.” Mt 6.13
ü Um pecado cometido pode trazer terríveis danos a uma vida.
ü Procure forças no Senhor Jesus, para resistir ao pecado.
Lembre-se: “Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar
os pecados e nos purificar de toda injustiça”. 1 Jo 1.9
3. O Orgulho.
Ø Uma vez que você passa a crer em Jesus, é natural que cresça espiritualmente.
(2 Pe 3.18).
Ø Algumas pessoas, quando alcançam certo crescimento, às vezes acima de outras
mais antigas na fé, caem, porque dão lugar ao orgulho.
NÃO DEIXE QUE O ORGULHO ENTRE EM SUA VIDA.
Ø Não pense que você já é um crente maduro, que já alcançou mais do que outros.
MESMO QUE TENHA ALCANÇADO, NÃO SE ORGULHE. ESSE PECADO
TEM LEVADO MUITOS À RUÍNA, À QUEDA.
4. Os Sofrimentos.
Ø Quando você aceitou a Jesus, tudo era alegria. Mas os sofrimentos vêm.
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Ø Nessas ocasiões, Satanás cochichará em seus ouvidos, dizendo mentiras, para
que, se o seu sentimento não estiver bom, você volte atrás.
As pessoas começam a pensar:
ü Que não foram salvas,
ü Que não foram aceitas por Deus.
ü NÃO DÊ OUVIDOS.
ü Você precisa viver pela fé e não pelo sentimento.
“Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é; as coisas velhas já passaram;
eis que tudo se fez novo” 2 Co 5.17
II. OS MODELOS DA PARÁBOLA - Jesus contou uma parábola em que apresenta
as dificuldades que uma pessoa enfrenta para segui-lo. Ele ilustrou isso falando de
quatro tipos de terreno em que o semeador espalhou a sua semente:
1. À beira do caminho (Mt 13.4,19) - Essas são as pessoas que ouvem a Palavra de
Deus e encontram o primeiro obstáculo:
ü Satanás rouba a semente do seu coração.
Obs. Esses nem chegam a se converter.
QUALQUER TENTATIVA DE SATANÁS PARA DESVIAR VOCÊ DA FÉ DEVE
SER RECHAÇADA.
“Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão
que ruge procurando alguém para devorar; resisti-lhe firmes na fé, certos de que
sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo
mundo”. 1 Pe 5.8,9.
SATANÁS É UM INIMIGO CONTRA O QUAL VOCÊ VAI LUTAR SEMPRE.
2. Solo rochoso (Mt 13.5,20,21). Aqui Jesus apresenta as dificuldades enfrentadas por
este tipo de terreno:
ü Angústia e Perseguição. Talvez de parente, um amigo. Pode ser crítica,
desprezo. Abandono de alguém querido. Vem os escândalos.
ü Você pode encontrar alguém que diz seguir a Jesus, mas sua vida não
corresponde à sua declaração de fé.
§ NÃO SE IMPRESSIONE, NEM SE ESCANDALIZE. OLHE PARA JESUS.
3. Entre os espinhos (Mt 13.7,22). Estes são os que querem seguir a Jesus, mas se
sentem atraídos pelas riquezas e prazeres do mundo.
ENTÃO, VOCÊ PRECISA AMAR A JESUS SOBRE TODAS AS COISAS.
4. Boa terra (Mt 13.8,23). É uma pessoa que OUVE, COMPREENDE e FRUTIFICA.
ü Ela tem também muitas dificuldades.
Mas o seu segredo é que: PERSEVERA, NÃO DESISTE, VENCE AS
DIFICULDADES.
III. EXEMPLOS DE CHAMADOS
1. O PRECIPITADO. Aquele que se apresenta a cristo e se propõe a segui-lo, mas
não calcula o preço (Lc 9.57,58). Seguir a Jesus custa um preço.
É preciso renunciar muita coisa e colocar Jesus acima de: Pai, Mãe, irmãos, filhos,
esposa, bens e a própria vida.
“Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim; quem ama seu
filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de mim; E quem não toma sua cruz e
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vem após mim não é digno de mim. Quem acha a sua vida perdê-la-á; Quem todavia,
perde a vida por minha causa achá-la-á.” Mt 10.37-39.
2. O MOROSO (Lc 9.59,60). Este pediu para seguir Jesus depois de sepultar o pai.
Ø Isso, no contexto judaico, significava que ele ia esperar o pai morrer, para
depois seguir a Jesus.
Ø A expressão” permite primeiro” significa que outros interesses estavam antes
do interesse de seguir a Jesus.
3. O TRANQUILO (Lc 9.61,62). Ele é contraditório.
Também diz: “deixa-me primeiro”, ao mesmo tempo em que se oferece para seguir a
Jesus, dizendo: “Seguir-te-ei, Senhor”.
ELE OLHA PARA TRÁS. NÓS NÃO DEVEMOS OLHAR PARA TRÁS. DEVEMOS
OLHAR PARA JESUS, À FRENTE.
CONCLUSÃO
Jesus não nos prometeu uma vida sem problemas. Pelo contrário, Ele afirmou que “no
mundo passais por aflições”. Mas nos garantiu a vitória, ao dizer: “mas tende bom
ânimo, eu venci o mundo”. Jo 16.33.
BUSQUE FORÇAS EM JESUS PARA PROSSEGUIR.
Aprenda na sua palavra a vencer o inimigo e a edificar a sua mente.
APLICAÇÃO
1. Se você fumava e deixou de fumar, é possível que você seja tentado nessa área.
Então, peça auxilia a Deus, para vencer.
2. Não se deixe levar para o caminho do emocionalismo. Hoje há muito disso no
meio do povo de Deus. Firme sua fé na Palavra de Deus.
3. Veja se sua fé continua a crescer ou se você tem vacilado. Não permita ser
vencido. Estude a Palavra de Deus e ponha nela a sua fé.
RESPONDA:
1. Em que você deve confiar?
( ) Nos seus sentimentos. ( ) Na sua fé. ( ) Na Palavra de Deus.
2. Quem é que tenta o crente? Como nós podemos vencê-lo? (Veja como Jesus
venceu em Mt 4.1-11).
3. Quais as quatro características do que Jesus chamou de “boa terra”, comparando
com os corações dos homens?

Rua Iracy Foppa nº301 – Bairro São Vendelino – Fone: (54)3454-1123
www.ibnagape.com.br – E-mail|: ibnagape@ibnagape.com.br

