
Sermão ou Lição:  Hebreus 12:1 (NVI baseado) 
[Perguntas de lição são incluídas] 
 
TÍTULO:  Qual Tua Status É Na Corrida? 
 
INTRODUÇÃO:  Quando você está viajando a um lugar que você nunca esteve em 
antes, como você determina qual rumo a tomar uma das muitas opções que se tornam 
aparentes ou disponível?  Siga um mapa?  Siga uma bússola?  Pergunta por direções 
como você vai?  Siga um Sistema de Posicionamento Global?  Telefona a um amigo 
para direções?  Usando alguns desses métodos pode levar a desperdiçando tempo, 
desperdiçando dinheiro, ficando perdido, ficando encalhado, indo ao local errado, 
nunca chegando no destino, etc. 
 
TRANSIÇÃO:  Na vida como um todo como ele vai junto, qual a orientação é que você 
usa para determinar sua direção?  Você leva uma perspectiva espiritual e usar um 
método espiritual?  Deus nos diz para usar um método espiritual no seguinte verso. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
LEIA:  Hebreus 12:1 
 
[Pergunta de Lição:  Neste verso, que as dinâmicas são do objectivo principal que nós crentes devemos 
prosseguir?] 
 
PONTO DE SEÇÃO:  Como correndo uma corrida de longa distância de maratona, em 
uma maneira similar nós crentes somos prosseguir a vivendo a vida e fazendo tudo ao 
longo do caminho que Deus designou para nos. 
 
"e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta": 
 
"perseverança" = Strong's #5281 "resistência alegre (ou esperançoso), constância"; 
'constância' = (AHD em inglês - 'constancy') "firmeza, como finalidade ou afeição; fidelidade; a 
condição ou qualidade de ser constante ou imutável." 
 
- - Deus marcou a corrida que nós crentes devemos correr; i.e., Ele já determinou e 
designado como estamos a viver as nossas vidas. 
- - Além disso, Deus já determinou que obstáculos específicos, dificuldades, desafios, 
retrocessos e etc. que cada um de nós está encontrar ao longo do caminho por todo 
vida. 
- - Acima de tudo, porém, Deus tem trabalho de ministério específico por cada um de 
nós a fazer ao longo do caminho por todo vida (como se Jesus tivesse trabalho de 
ministério específico para fazer - vv.2-3). 
- - Todas essas funções que Deus tem para cada um de nós fazer são atividades - eles 
exigem a nosso tomando ação, exercendo energia e esforço, se esforçando nisso, 
colocando-se no tempo a fim de fazer o que Deus designou para cada um de nós fazer. 
- - Como correndo uma maratona, estamos a exercer resistência de longa distância e 
perseverança e vigor, enquanto mantendo-se firmemente propósito de Deus-orientado 
e objetivos. 



- - Nós somos a "correr", continuar movendo para a frente e fazer progressos 
consistentes em direção que Deus tem especificado, sem vagueando, ou não aplicando 
esforço, ou parando, ou indo para trás. 
- - Pela fé, estamos a proceder ao longo do curso que tem sido marcado por cada um 
de nós, embora que não sejamos capazes de ver que obstáculo ou mudança de 
direção está vindo em seguida. 
- - Pela fé, submetemos-nos a seguindo o curso como Deus tem colocado para fora, e 
não determinamos nosso próprio curso ou desviar do curso. 
- - Deus tem customizado do curso para cada um de nós, contendo algumas variações 
especificamente propostas-se para cada um de nós encontrar, envolver-se e atravessar 
com sucesso. 
- - Pela fé, confiamos que Deus sabe o que Ele está fazendo na customizando do curso 
para caber a cada um de nós, e que Ele tem bons propósitos projetados dentro de cada 
obstáculo que encontramos ao longo do caminho. 
- - Uma implicação aqui é que estamos sendo estreitamente vigiados por Deus ao 
longo do caminho, que aqui em é com apoio encorajando-nos para correr com 
perseverança e ser reforçada por manter nosso foco em Jesus.  (v.2) 
- - E para o encorajamento adicional e motivação, Deus forneceu relatos no anterior 
capítulo 11 de "tão grande nuvem de testemunhas" que foram bem-sucedidos em 
correndo a corrida que Deus tinha para eles. 
- - Portanto, Deus está especialmente preocupado com e julgará cada um de nós para 
como nós comportados-nos ao longo do caminho e não apenas se nós conseguidos 
terminar a corrida ou não. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
[Pergunta de Lição:  Quais as características implícitas são de "livremos-nos de tudo o que nos 
atrapalha"?] 
 
PONTO DE SEÇÃO:  Deus não desejo nem aprovar de qualquer coisa que nós permitimos 
para atrapalhar nos desde devidamente vivendo a vida que Ele tem marcado para nos. 
 
"livremos-nos de tudo o que nos atrapalha": 
 
"que atrapalha" - que é um "fardo", que é "pesando você" (Strong's #3591) 
"atrapalha" = (desde AHD em inglês - 'hinder') "que está no caminho ou fica no caminho; que 
obstrui ou atrasa ou interfere com a ação ou progresso" 
 
- - Deus tem uma corrida customizada para cada um de nós para correr, mas não 
podemos correr, ou significativamente participar em ou fazer progressos se nós estão 
sendo ponderadas para baixo ou atrapalhado em qualquer forma. 
 
"livremos-nos de" - "jogar fora" (NIV em inglês), "colocar-lo de lado, descartar-lo" desde 
você (Strong's #0659) 
"tudo" - "cada peso ou fardo" e "todo isso, o todo, qualquer coisa, cada coisa" (Strong's 
#3591, #3956) 
 



- - Nós somos para não manter o que nos atrapalha desde correndo a corrida que Deus 
tem marcado para nós, não para armazenar-lo para mais tarde, não para salvar alguns 
dos disso, não permitir que qualquer dos permanecem. 
- - Estamos para se livrar dele, empurre-o para o lado, atirá-lo fora do caminho e passe 
ele. 
- - Estamos para dispor de cada coisa que atrapalha-nos, na totalidade, inteiramente, 
completamente, de forma abrangente - não mantendo ou segurando algumas partes ou 
aspectos que atrapalha-nos. 
- - Então, se vamos para correr da maneira que Deus deseja, então necessitamos para 
ficar alerta e monitorar para qualquer coisa que pode nos atrapalhar e então 
persistentemente se livrar dele completamente e permanentemente. 
 
- - Alguns exemplos de obstáculos atrapalhando são: compromissos muitos, atividades, 
responsabilidades, funções sociais, hobbies, brinquedos; muito caro de um estilo de 
vida; veículos muitos ou dívida ou propriedade para suportar. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
[Pergunta de Lição:  Qual a natureza é de "o pecado que nos envolve" e em que modo que natureza 
afeta a ficando livrar de pecado ou jogando-la fora?] 
 
PONTO DE SEÇÃO:  Nossa propensão para pecado pessoal é um impedimento 
formidável a nosso correndo da corrida com sucesso e portanto requer deliberada 
persistente resistindo-la. 
 
"livremos-nos de... "o pecado que nos envolve": 
 
"nos envolve" = Strong's #2139 "facilmente circundantes; bem estando de pé ao redor de, 
i.e., frustrando em todas as direções"; 'frustrar' = (desde AHD em inglês - 'thwart') "para 
prevenir a ocorrência, realização, ou obtenção de; para opor-se e derrotar os esforços, 
planos, ou ambições de" 
 
- - Nossa propensão próprio para o pecado e o amor do pecado não ter dificuldades 
impedindo de forma abrangente, opondo-se e derrotando a vida justa que Deus tem 
para nós a viver. 
- - Assim, não temos que trabalhar em pecando - vem natural e fácil para nós, e 
facilmente envolve ou enreda-nos. 
- - No entanto temos que trabalhar em vivendo justamente - isto vem antinatural e difícil 
para nós. 
- - Portanto, necessitamos tomar intencionalmente etapas distintas contra qualquer 
pecado pessoal a fim de jogá-lo fora ou longe de nós. 
- - Além disso, todos os pecados atrapalha em alguma forma ou envolve-nos desde 
correndo a corrida que Deus tem marcado para nós. 
- - Então, um esforço de maior vitalício é para prosseguir e se esforçar para sendo 
vitorioso por cima e bem sucedido contra todo o pecado pessoal na vida de um. 
 



- - Alguns exemplos de pecado que envolve são: falta de fé; desinteresse; dúvida; 
mundanismo; ambição egoísta; ansiedade; medo; sensualidades; apatia; preguiça; 
depressão; indulgências pecaminosas; vícios; ganância; e etc. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
IDEIA GRANDE: Jogue fora tudo o que atrapalha você desde correr a corrida de Deus, 
e então corra com perseverança. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
IMPLICAÇÕES: 
 
[Pergunta de Lição:  Usando a analogia de 'correndo a corrida', que algumas implicações práticas são 
para os princípios neste verso que você pode pensar de, declarou em negativo - i.e., o que não isto 
está?] 
 
- - Isto não é apenas "tentando ser um bom cristão" - é mais do que isto. 
- - Isto não é terminando antes de realmente chega a linha de chegada - anos de 
aposentadoria não são a linha de chegada. 
- - Isto é não selecionando um curso de baixo-esforço da facilidade ou conforto - lo 
pode envolver Deus querendo que você tome a estrada difícil. 
- - Isto é não sendo carregada ou empurrado em um carrinho de mão por alguém mais 
- você está a carregar seu próprio peso. 
- - Isto é não desistindo, ou abandonando, ou sendo desclassificado, ou aposentando-
se desde a corrida. 
- - Isto é não sendo meramente um espectador - você está tencionada ser um 
participante ativo, ocupado a trabalhando para o Reino. 
- - Isto é não dando um meia-esforço, fazendo o mínimo para mesquinhar por. 
- - Isto é não ficando amargo ou ressentido por causa de maus-tratos por outros na 
corrida. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
APLICAÇÕES: 
 
- - Espere que os obstáculos surgirão ao longo do caminho. 
- - Esteja preparado para enfrentar obstáculos aparentemente intransponíveis. 
- - Inquira do Senhor para procurar e encontrar a Sua direção de curso. 
- - Consulte os exemplos citados em Hebreus 11 para inspiração, motivação, 
encorajamento, compreensão, etc. 
- - Quando você está no curso de Deus, não baixe tua guarda ou não vague desde os 
objetivos e propósitos de Deus. 
 
- - O que a tua situação atual é? 
- - Você está no curso que Deus tem marcado para você? 
- - Se não, faça todos os ajustes necessários para embarcar em Seu curso agora hoje. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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