
ENGOLE O CHORO – Hb 12:15-25                                                                                     

Vai doer mais em mim do que em você...  
Você já ouviu essa frase antes? 
Quase todos já ouvimos nossos pais dizerem isso na infância antes de nos dar umas palmadas; mas se ia doer 
neles, então por que o faziam? Não seria mais fácil nos perdoar e esquecer as nossas artes? A verdade, é que 
desde a nossa mais tenra idade, começamos a aprender a usar o nosso arbítrio, para fazermos as nossas 
escolhas, e dependemos dos nossos pais para entendermos o valor dos primeiros valores e princípios que são 
ensinados pela família. 
Pv 3:11-12 - Deus foi o primeiro em tudo, e como um Pai amoroso e cuidador, Ele usa a correção e o ensino 
para formar, trabalhar e fortalecer o nosso caráter, e por mais amarga e difícil que possa ser a situação que 
enfrentamos, o Senhor sempre está cuidando de nós.    
Sabemos que não é fácil vivermos segundo o que nos ensina a Palavra, caímos em tentação e pecamos 
diariamente, e apesar de todo nosso esforço para aprendermos a ter o caráter de Cristo, constantemente nos 
vemos sofrendo pelo resultado de escolhas erradas; principalmente no que diz respeito ao relacionamento 
com outras pessoas. E somente depois que percebemos as consequências de nossos erros, nos arrependemos, 
choramos e clamamos por ajuda. 
O que você acha desta frase: 
RESPEITO É COMO A PESSOA SE COMPORTA NA SUA FRENTE, 
CARÁTER E COMO A PESSOA SE COMPORTA NA SUA AUSÊNCIA. 
É cada vez mais necessário, que busquemos crescer e ser fortes espírito, alimentando a nossa fé para que 
tenhamos um posicionamento firme e consciente, externando o nosso caráter cristão em obras e atitudes 
coerentes com o evangelho e o exemplo de Nosso Senhor Jesus. 
Js 1:1-9 - Deus disse a Josué para “engolir o choro” 
Por que choramos e sempre lamentamos quando perdemos alguém ou algo importante? 
A resposta é simples: porque somos humanos, e estamos num processo constante de aprendizado e evolução. 
Mas a questão mais importante, é que antes de sermos seres humanos, carnais, somos seres espirituais sendo 
constantemente disciplinados por nosso Deus e Pai. 
Sabemos que Moisés era amigo, discipulador e uma referência para Josué que chorava por sua morte. Mas no 
trigésimo primeiro dia, Deus se apresenta a Josué e lhe ordena para que “engula o choro” e prossiga com o 
propósito que tinha para o povo hebreu.   
Numa situação de perda, só temos três opções: 
- Você pode se perder junto com o que você perdeu 
- Tomar uma atitude para reconquistar 
- Tomar uma atitude de conquistar algo melhor do que perdeu 
Deus tira Josué do conforto da lamentação e lhe dá uma direção para torna-lo um conquistador. 
Deus, através de nosso Senhor Jesus Cristo nos consola cada vez que caímos e nos exorta a levantar e enfrentar 
todas as situações difíceis (tribulações), nos incentivando, apoiando e mostrando que apesar de todas as 
dificuldades Ele está sempre junto de nós.  Assim como fez com Josué, Deus nos abençoa para que pela nossa 
fé, atitude e posicionamento, sejamos conquistadores e vencedores. 
2Co 12:9 - É tempo de dar um basta 
O que você entende por: é tempo de dar um basta em algumas coisas da sua vida! 
1 Sm 1:11 - O BASTA DE ANA             
Ana sofria por não poder dar um filho, um descendente ao seu marido, mas cansada de sofrer, deu um basta 
naquela situação, levou sua dor e sofrimento diante do único que podia resolver o caso dela.  
1Sm 1:17-20 - No templo, ela ora ao Senhor pela sua misericórdia e quando advertida pelo sacerdote Eli, ela 
o honra com palavras, mesmo sabendo de sua conduta e dos seus filhos perante o Senhor.  Ana teve atitude 
e pela sua fé, manteve seu posicionamento como filha e serva do Deus altíssimo, crente em sua Graça e 
Misericórdia.  
Portanto irmãos: atitude, fé e posicionamento. 

Js 1:9 - Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso! Não se apavore, nem se desanime,  
pois “o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar”.  


