
ÂNIMO, MEUS IRMÃOS! 

“...no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo.” – João 16:33 

 

 Com as mesmas palavras que o Senhor Jesus animou os seus discípulos no 

passado, o Espírito Santo também nos anima hoje. Portanto: “ÂNIMO, MEUS IRMÃOS!”. 

 Eu e você podemos ter certeza que nós também venceremos “Porque todo o que é 

nascido de Deus vence o mundo; e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé.” (1Jo 

5:4). Sejam quais forem as nossas aflições, quer como indivíduos, quer como família ou 

como PGM ou como Igreja. 

 Nós, os que temos, diariamente, lido os capítulos da Maratona, tanto em nosso 

TQSD, como em nosso TQDF, temos sido grandemente animados com as palavras com 

que o Senhor animou a Josué diante da missão de conduzir o seu povo na conquista da 

terra prometida: “Esforça-te, e tem bom ânimo; porque tu farás a este povo herdar a terra 

que jurei a seus pais lhes daria. Tão-somente esforça-te e tem mui bom ânimo, para teres 

o cuidado de fazer conforme a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou; dela não te 

desvies, nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas 

por onde quer que andares. Não to mandei eu? Esforça-te, e tem bom ânimo; não temas, 

nem te espantes; porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares.” (Js 

1:6,7,9). 

 E o Senhor continuou nos animando com a história dos juízes, sobre quem lemos no 

mês passado, na Maratona. Todos eles foram animados pelo Senhor nas suas aflições. 

Falta-nos aqui espaço para falarmos de cada juiz que foi animado pelo Senhor, mas não 

poderíamos deixar de falar da juíza Débora. Quem não se lembra dela, que num momento 

de profunda crise nacional, em que todos os homens estavam desanimados, ela se 

levantou como mãe em Israel, cheia do ânimo do Senhor (Jz 5:7). 

 E o que dizer dos reis, sobre quem estamos lendo agora? Vários deles se 

“animaram” no Senhor, e por isso venceram as batalhas e prosperaram. Poderíamos falar 

de vários deles, mas nos limitaremos a falar do rei Davi, o mais notável entre todos; aquele 

que foi chamado de “homem segundo o coração de Deus” (At 13:22). Quem não conhece 

a sua história, quando do seu enfrentamento de Golias, o gigante que fazia o rei Saul e 

todos os guerreiros de Israel tremerem? Só mesmo sendo “animado” pelo Senhor, ele 

poderia dizer: “Quem é, pois, este incircunciso filisteu, para afrontar os exércitos do Deus 

vivo?... O Senhor me livrou das garras do leão, e das do urso; ele me livrará da mão deste 

filisteu... Tu vens a mim com espada, e com lança, e com escudo; porém eu venho a ti em 

nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado.” 

(1Sm 17:26,37,45). 

 E como poderíamos deixar de falar do episódio de Ziclague, ocasião em que a sua 

cidade foi incendiada e as mulheres e crianças foram raptadas? Após chorar, até não ter 

mais forças, ameaçado de morte pelos seus soldados que queriam apedrejá-lo, Davi 

“animou-se no Senhor, o seu Deus” e em seguida levantou-se e avançou em perseguição 

de seus inimigos, até encontra-los, recuperando as mulheres e crianças e tudo o que foi 

saqueado, sem faltar ninguém e nem coisa alguma. 



 “Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de 

testemunhas, corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos 

fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, 

suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. 

Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que 

vocês não se cansem nem se desanimem. Na luta contra o pecado, vocês ainda livremo-

nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e não resistiram até o 

ponto de derramar o próprio sangue.” (Hb 12.1-4). 

 ÂNIMO, MEUS IRMÃOS! Busquemos ao Senhor e a sua força, busquemos a 

santificação para que, animados pelo Senhor possamos vencer todas as batalhas do 

nosso dia a dia, tanto como indivíduos, como família, bem como igreja, pois, afinal, 

“Anunciar a Graça é Missão de TODOS NÓS.”. 
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