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Oito Razões para Renovar o Ânimo (Parte 2) 
 

2 Pedro 1:12-15 
 

Introdução: na semana passada, começamos a ver como a motivação da alma faz com que 
vençamos o cansaço, as injustiças e as dificuldades da vida. Vimos que nós somos submetidos a 
muitas cobranças e, por isso, temos que encontrar fontes onde o nosso ânimo seja renovado. 
Vimos como o apóstolo Pedro, no final do seu ministério, na sua segunda carta, no capítulo 1, 
do verso 12 ao 15, por três vezes, procurou despertar lembranças que mesmo depois da sua 
morte permaneceriam, de modo que os seus discípulos pudessem perseverar no caminho. 

 
As lembranças, as quais Pedro se referiu, são razões que nos animam a permanecer no 
caminho da fé, principalmente nos momentos de crise. Pois, quando a nossa força vai se 
esvaindo, quando “o nível do óleo vai baixando”, quando o desânimo bate na porta, 
precisamos refrescar a nossa memória com lembranças que renovarão as nossas forças. 
Lembranças que servirão de base para a nossa fé. 

 
Foram quatro razões vistas na semana passada, renovamos o nosso ânimo quando nos 
lembramos: 1) que os nossos pecados foram perdoados; 2) que a nossa fé nos salva; 3) que 
Jesus se revela em meio às dificuldades; 4) que o Senhor se interessa por nós. Dando 
prosseguimento a esse tema, veremos mais quatro razões para que o nosso ânimo seja 
renovado: 

 
1. Porque Jesus nos deu uma missão – em Atos 23:11 vemos Jesus encorajando Paulo logo após 

ele ter testemunhado diante do sinédrio. Paulo foi submetido a uma situação estressante, 
onde teve que enfrentar a fúria dos seus opositores, então, na noite seguinte o Senhor pondo-
se ao lado dele, disse: “Coragem, pois do mesmo modo porque deste testemunho a meu 
respeito em Jerusalém, assim também importa que o faças em Roma”.  

 
Jesus procurou animar o seu servo Paulo mostrando que tinha para ele uma missão, fazendo-
lhe perceber que a sua vida era importante para o Senhor, e que mesmo tendo que enfrentar 
circunstâncias difíceis, tudo aquilo fazia parte da estratégia de Deus. Saber que a nossa vida 
não é obra do ocaso, que Deus tem um plano para cada um de nós, certamente fará com que 
renovemos as nossas forças. Você é importante para Deus. Ele conta com você e preparou algo 
muito especial para realizar através da sua vida. 

 
2. Porque confiamos na Palavra que Deus nos deu e que Ela se cumprirá – em Atos 27:25, 

encontramos mais uma razão para renovar o nosso ânimo. Quando Paulo estava sendo levado 
para a prisão em Roma, o navio em que viajava enfrentou uma forte tempestade e ficou à 
deriva. A situação era terrível e já não havia esperança de salvamento. Todavia, Deus já havia 
falado com Paulo que todos se salvariam e no verso 25 ele diz para todos os que estavam no 
navio: “Portanto, Senhores, tende bom ânimo; pois eu confio em Deus que sucederá do modo 
como me foi dito”.   

 
Repare que novamente aparece a expressão bom ânimo, e desta vez a razão para ter bom 
ânimo é a confiança do servo de Deus na Palavra que ele havia recebido do Senhor. O nosso 
ânimo se renova, a nossa fé se fortalece, quando temos uma Palavra de Deus, quando 
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recebemos uma promessa dele e alcançamos a convicção de que ela se cumprirá. Lembre-se 
que a fé vem pelo ouvir, quando ouvimos a Palavra de Deus nos enchemos de fé. 

  
3. Porque somos uma família – outra razão pela qual renovamos o nosso ânimo é a lembrança  

de que somos uma família e não estamos sozinhos. Em Atos 28:15, ao chegar como prisioneiro 
em Roma, os irmãos que viviam naquela cidade ouvindo que o apóstolo havia chegado, foram 
ao seu encontro. A Bíblia diz que ao vê-los, Paulo deu graças a Deus e sentiu-se mais animado.  

 
Veja que até mesmo um homem como Paulo, revestido pela unção apostólica, precisou ser 
animado pela presença de seus irmãos. Vivermos as nossas angústias e tribulações 
isoladamente, não traz contribuição alguma à nossa vida espiritual. Diante das dificuldades 
temos que nos lembrar de que somos uma família, de que não estamos sozinhos e que a 
presença dos nossos irmãos nos fortalece e nos anima. 

 
4. Porque Jesus venceu o mundo –  a oitava razão pela qual podemos nos animar diante das 

lutas, nós encontramos em João 16:33. Jesus declarou: “Estas coisas vos tenho dito para que 
tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições; mas tende bom ânimo, eu venci o 
mundo”. Aleluia! Está é a principal razão de todas! O mundo pode nos angustiar e até mesmo 
nos afligir, mas o nosso Senhor venceu o mundo. Todas as angustias e aflições desse mundo 
caem diante da vitória de Jesus. Por mais difíceis que sejam os enfrentamentos dessa vida, 
temos a promessa de que venceremos todos eles. Receba essa promessa, tome posse do que 
foi dito pelo Senhor, tenha bom ânimo, pois Jesus venceu o mundo!  

 

 

 

 


