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Esquecendo e Prosseguindo 

 

Ela mexeu o limão em seu chá e deu um sorriso, “Se eu te contasse quantas vezes eu cometi erros 
GRANDES, você ficaria surpresa!” Essa era uma mulher que era uma cristã com energia, bonita por 
dentro e por fora e totalmente devotada ao chamado que o Senhor havia colocado nela. Ela era uma 
líder do grupo Luz de Aglow e parecia ter tudo sob controle. Eu estava ansiosa para conhecê-la por 
vários meses.  

“Nem sempre compartilho minhas falhas porque elas são redimidas pelo sangue de Jesus, mas muitas 
vezes me pergunto o que o 'eu' de 20 anos atrás diria se eu pudesse voltar e dizer a ela onde estaria 
hoje. Eu fiz mais abortos do que posso contar. Eu me prostituí, vendi drogas e passei um tempo na 
prisão ." 

Seu semblante impecável e roupas chiques desmentiam seu passado. Ela continuou: “Sou muito grata 
a Deus por não culpar minhas falhas. Isso é o que fez eu me apaixonar por Jesus quando ouvi falar dele 
pela primeira vez: Ele não só perdoou meus pecados, mas também não se focou em nada no meu 
comportamento anterior. Ele conhece o meu verdadeiro eu e me AMA pelo que sou. E olhe agora - Ele 
me chamou para a liderança cristã! ” 

Todos nós temos um passado, todos temos fracassos e vitórias. Às vezes, deixamos que as coisas que 
consideramos falhas apodreçam-se dentro de nós, causando danos e caos. Mas não é isso que Deus vê 
quando olha para nós. Nossos grandes erros não tiram Seu chamado sobre nós. Podemos ser os piores 
em manter nosso passado contra nós mesmos. Ouça-me quando digo: "Supere-se!"  

Graham Cooke diz: “Não nascemos de novo para ser comuns ou medíocres. Somos escolhidos como 
fracassados com a promessa de sucesso. E o que é verdade é que no caminho para aprender a superar, 
teremos que enfrentar nossos fracassos do passado e vê-los totalmente redimidos para que não 
tenhamos um presente-passado em nosso estilo de vida, e nos voltemos na verdade do presente-
futuro.  

Filipenses 3: 12-15 diz: Não que eu já o tenha obtido ou já me tornei perfeito [isso significa totalmente 
maduro], mas prossigo para que possa alcançar aquilo para o que também fui alcançado por Cristo 
Jesus. [Você consegue ver a parceria nisso?] Eu não me considero como tendo alcançado isso ainda, 
mas uma coisa eu faço... [então ele menciona três coisas, bem típico do Paulo]: 

● Esquecendo-me das coisas que ficaram para  trás 
●  e avançando para o que está adiante, 
● Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. 
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Que nós, portanto, mesmo sendo um tanto maduros, tenhamos essa mesma atitude e se em alguma 
coisa você tiver uma atitude diferente, bem, Deus vai revelar isso também a você. Essa é a Sua aneira 
de dizer: "Cara, descubra isso." 

Aplicação Prática  
Considere as questões abaixo: 

1. Você acredita que o Pai julgou e puniu Jesus o suficiente pelos pecados de toda a humanidade? 
2. Deus derramou até a última gota de ira, raiva e indignação sobre Jesus pelos pecados? 
3. Você foi incluído com Jesus em Sua crucificação, morte, sepultamento e ressurreição? 

Talvez você não tenha certeza da resposta às perguntas. Reserve alguns minutos para ler lentamente 
esta bela passagem da escritura da Mensagem, Hebreus 10: 1-10: 

 A antiga aliança era apenas um vislumbre das boas coisas da nova aliança. Uma vez que a antiga 
“aliança da Lei” não era completa em si mesma, ela não poderia aperfeiçoar os que participavam dela. 
Não importa quantos sacrifícios oferecessem ano após ano, jamais conseguiriam uma solução 
definitiva. Se tivessem conseguido, os adoradores seguiriam cada um o seu caminho alegremente, não 
mais presos aos seus pecados. Mas, em vez de remover a consciência do pecado, a repetição dos 
sacrifícios de animais na verdade só realçava a preocupação e a culpa, porque o sangue de touros e de 
bodes não tem poder para eliminar pecados. É isso que a profecia quer dizer, nas palavras de Cristo:  

 
Tu não queres sacrifícios e ofertas ano após ano; E me preparaste um corpo, para o sacrifício. Não é o 
aroma ou a fumaça do altar que te dá prazer. Então eu disse: “Estou aqui para fazer do teu modo, ó 
Deus, como está determinado no teu Livro”. Quando ele diz: “Tu não queres sacrifícios e ofertas”, 

está se referindo às práticas da antiga aliança. Quando acrescenta: “Estou aqui para fazer do 

teu modo”, deixou de lado o sistema antigo para promulgar a nova aliança — o modo de Deus 

—, por meio do qual nos tornamos perfeitos para Deus pelo sacrifício único de Jesus. 

Reserve um tempo para declarar em voz alta e refletir sobre estas verdades: 

● Senhor, creio que Jesus pagou o preço por tudo que nos separaria de Ti. Havia uma dívida enorme 
e a morte de Jesus na cruz a pagou. Em lugares onde tive pensamentos errados, onde fiz 
julgamentos, onde pensei que Você estaria com raiva, Te dou permissão para mudar minha maneira 
de pensar para que esteja alinhada com a maneira como o Céu pensa. 

● I Coríntios 2:16 declara que eu tenho a mente de Cristo; portanto, caminho na plenitude de tudo o 
que significa ter a Sua mente. Eu tenho os pensamentos do céu. Eu trago os caminhos do Céu para 
a terra. Tenho uma parceria com a Trindade. Estou por dentro dos Seus planos, andando como Eles 
andam, falando como Eles falam. 

● Deus não está trabalhando no meu pecado, porque o pecado não tem lugar em mim! Ele perdeu 
qualquer controle que tinha sobre mim quando morri para ele e agora, apenas vivo para o céu. Deus 
não precisa me 'consertar' ou me arrumar porque tudo que estava fora de alinhamento com o Céu 
foi eliminado. Vivo em Cristo! Onde quer que eu vá; as pessoas são atraídas pela vida de Deus em 
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mim. O favor me cerca. Recursos vêm até mim. Os problemas apenas me alertam que existem novos 
recursos e avanços disponíveis para mim. 

● Eu me sinto atraída pelo destino de Deus em cada pessoa que encontro. Falo de uma maneira que 
lhes dou vida e as ajudo a se verem como Deus as vê. Posso trazer vida porque sou uma nova 
criatura. Todo o modo de vida velho e desagradável que tive foi crucificado com Cristo. Foi enterrado 
com Ele e quando Ele e eu ressuscitamos, eu fui feita nova criatura! Portanto, sou uma bênção para 
todos que encontro. 

● Eu vivo uma vida que honra a Deus e planta bênçãos onde quer que eu vá. Os campos produzem 
colheitas abundantes. As taxas de criminalidade caem. As empresas se recuperam e prosperam. A 
bondade é abundante. Não há lugar para a escassez. A doença foge. A escuridão diminui. A glória 
está inundando a terra como as águas cobrem os mares! 

● Este é o tipo de vida que libero onde quer que vá, porque permaneço no lugar especial reservado 
para mim entre o Pai e o Filho. O amor ardente de Deus por Jesus me consome. A adoração de Jesus 
pelo Pai me quebranta. Eu me surpreendo com a força disponível ao viver a vida a partir deste lugar 
especial. 

Agora, leia estas declarações novamente, mais devagar, pausando para deixar as palavras entrarem em 
seu coração.  

Agora leia novamente. Pronuncie claramente as frases acima.  

Leia novamente, encontrando um ritmo e permita que a fé seja despertada em você. Sua identidade 
está aumentando e, ao mesmo tempo, o governo de Deus está crescendo na terra através de você. 







Esquecendo e Prosseguindo



Ela mexeu o limão em seu chá e deu um sorriso, “Se eu te contasse quantas vezes eu cometi erros GRANDES, você ficaria surpresa!” Essa era uma mulher que era uma cristã com energia, bonita por dentro e por fora e totalmente devotada ao chamado que o Senhor havia colocado nela. Ela era uma líder do grupo Luz de Aglow e parecia ter tudo sob controle. Eu estava ansiosa para conhecê-la por vários meses. 

“Nem sempre compartilho minhas falhas porque elas são redimidas pelo sangue de Jesus, mas muitas vezes me pergunto o que o 'eu' de 20 anos atrás diria se eu pudesse voltar e dizer a ela onde estaria hoje. Eu fiz mais abortos do que posso contar. Eu me prostituí, vendi drogas e passei um tempo na prisão ."

Seu semblante impecável e roupas chiques desmentiam seu passado. Ela continuou: “Sou muito grata a Deus por não culpar minhas falhas. Isso é o que fez eu me apaixonar por Jesus quando ouvi falar dele pela primeira vez: Ele não só perdoou meus pecados, mas também não se focou em nada no meu comportamento anterior. Ele conhece o meu verdadeiro eu e me AMA pelo que sou. E olhe agora - Ele me chamou para a liderança cristã! ”

Todos nós temos um passado, todos temos fracassos e vitórias. Às vezes, deixamos que as coisas que consideramos falhas apodreçam-se dentro de nós, causando danos e caos. Mas não é isso que Deus vê quando olha para nós. Nossos grandes erros não tiram Seu chamado sobre nós. Podemos ser os piores em manter nosso passado contra nós mesmos. Ouça-me quando digo: "Supere-se!" 

Graham Cooke diz: “Não nascemos de novo para ser comuns ou medíocres. Somos escolhidos como fracassados com a promessa de sucesso. E o que é verdade é que no caminho para aprender a superar, teremos que enfrentar nossos fracassos do passado e vê-los totalmente redimidos para que não tenhamos um presente-passado em nosso estilo de vida, e nos voltemos na verdade do presente-futuro. 

Filipenses 3: 12-15 diz: Não que eu já o tenha obtido ou já me tornei perfeito [isso significa totalmente maduro], mas prossigo para que possa alcançar aquilo para o que também fui alcançado por Cristo Jesus. [Você consegue ver a parceria nisso?] Eu não me considero como tendo alcançado isso ainda, mas uma coisa eu faço... [então ele menciona três coisas, bem típico do Paulo]:

· Esquecendo-me das coisas que ficaram para  trás

·  e avançando para o que está adiante,

· Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus.

Que nós, portanto, mesmo sendo um tanto maduros, tenhamos essa mesma atitude e se em alguma coisa você tiver uma atitude diferente, bem, Deus vai revelar isso também a você. Essa é a Sua aneira de dizer: "Cara, descubra isso."

Aplicação Prática 

Considere as questões abaixo:

1. Você acredita que o Pai julgou e puniu Jesus o suficiente pelos pecados de toda a humanidade?

2. Deus derramou até a última gota de ira, raiva e indignação sobre Jesus pelos pecados?

3. Você foi incluído com Jesus em Sua crucificação, morte, sepultamento e ressurreição?

Talvez você não tenha certeza da resposta às perguntas. Reserve alguns minutos para ler lentamente esta bela passagem da escritura da Mensagem, Hebreus 10: 1-10:

 A antiga aliança era apenas um vislumbre das boas coisas da nova aliança. Uma vez que a antiga “aliança da Lei” não era completa em si mesma, ela não poderia aperfeiçoar os que participavam dela. Não importa quantos sacrifícios oferecessem ano após ano, jamais conseguiriam uma solução definitiva. Se tivessem conseguido, os adoradores seguiriam cada um o seu caminho alegremente, não mais presos aos seus pecados. Mas, em vez de remover a consciência do pecado, a repetição dos sacrifícios de animais na verdade só realçava a preocupação e a culpa, porque o sangue de touros e de bodes não tem poder para eliminar pecados. É isso que a profecia quer dizer, nas palavras de Cristo: 


Tu não queres sacrifícios e ofertas ano após ano; E me preparaste um corpo, para o sacrifício. Não é o aroma ou a fumaça do altar que te dá prazer. Então eu disse: “Estou aqui para fazer do teu modo, ó Deus, como está determinado no teu Livro”. Quando ele diz: “Tu não queres sacrifícios e ofertas”,

está se referindo às práticas da antiga aliança. Quando acrescenta: “Estou aqui para fazer do

teu modo”, deixou de lado o sistema antigo para promulgar a nova aliança — o modo de Deus

—, por meio do qual nos tornamos perfeitos para Deus pelo sacrifício único de Jesus.

Reserve um tempo para declarar em voz alta e refletir sobre estas verdades:

· Senhor, creio que Jesus pagou o preço por tudo que nos separaria de Ti. Havia uma dívida enorme e a morte de Jesus na cruz a pagou. Em lugares onde tive pensamentos errados, onde fiz julgamentos, onde pensei que Você estaria com raiva, Te dou permissão para mudar minha maneira de pensar para que esteja alinhada com a maneira como o Céu pensa.

· I Coríntios 2:16 declara que eu tenho a mente de Cristo; portanto, caminho na plenitude de tudo o que significa ter a Sua mente. Eu tenho os pensamentos do céu. Eu trago os caminhos do Céu para a terra. Tenho uma parceria com a Trindade. Estou por dentro dos Seus planos, andando como Eles andam, falando como Eles falam.

· Deus não está trabalhando no meu pecado, porque o pecado não tem lugar em mim! Ele perdeu qualquer controle que tinha sobre mim quando morri para ele e agora, apenas vivo para o céu. Deus não precisa me 'consertar' ou me arrumar porque tudo que estava fora de alinhamento com o Céu foi eliminado. Vivo em Cristo! Onde quer que eu vá; as pessoas são atraídas pela vida de Deus em mim. O favor me cerca. Recursos vêm até mim. Os problemas apenas me alertam que existem novos recursos e avanços disponíveis para mim.

· Eu me sinto atraída pelo destino de Deus em cada pessoa que encontro. Falo de uma maneira que lhes dou vida e as ajudo a se verem como Deus as vê. Posso trazer vida porque sou uma nova criatura. Todo o modo de vida velho e desagradável que tive foi crucificado com Cristo. Foi enterrado com Ele e quando Ele e eu ressuscitamos, eu fui feita nova criatura! Portanto, sou uma bênção para todos que encontro.

· Eu vivo uma vida que honra a Deus e planta bênçãos onde quer que eu vá. Os campos produzem colheitas abundantes. As taxas de criminalidade caem. As empresas se recuperam e prosperam. A bondade é abundante. Não há lugar para a escassez. A doença foge. A escuridão diminui. A glória está inundando a terra como as águas cobrem os mares!

· Este é o tipo de vida que libero onde quer que vá, porque permaneço no lugar especial reservado para mim entre o Pai e o Filho. O amor ardente de Deus por Jesus me consome. A adoração de Jesus pelo Pai me quebranta. Eu me surpreendo com a força disponível ao viver a vida a partir deste lugar especial.

Agora, leia estas declarações novamente, mais devagar, pausando para deixar as palavras entrarem em seu coração. 

Agora leia novamente. Pronuncie claramente as frases acima. 

Leia novamente, encontrando um ritmo e permita que a fé seja despertada em você. Sua identidade está aumentando e, ao mesmo tempo, o governo de Deus está crescendo na terra através de você.
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