1º Trimestre de 2019 • Tema: O Adolescente e a Família

Lição 9: Eles vão se separar! E agora?
A força de Cristo nos permite vencer qualquer batalha
Você já parou para supor o quanto uma
pessoa tem força? Esta é uma análise fácil
de fazer. Imagine um homem com todos
os músculos de seu corpo definidos. É fácil
supor a força deste homem, não é mesmo?
Geralmente, associamos pessoas com este
porte físico a uma pessoa que tem força. Mas
será que fisicamente, ele é realmente forte? A
definição muscular é um fator está mais relacionado à estética do que a potência. Conforme profissionais de educação física e médicos
especializados em medicina esportiva, a
massa muscular não equivale a mais força, ou
seja, uma pessoa mais magra pode ser mais
forte do que uma pessoa com músculos.
A força pode ser definida em diversos
sentidos, inclusive, é uma matéria estudada
na física. Mas não é sobre esta força que
iremos abordar. A força na qual nos referimos
está ligada ao sentido de oferecer resistência,

ser forte em determinadas
situações e isto não tem nada a ver com
definição muscular de alguém. Muitas vezes
nos deparamos com situações complicadas
que exigem de nós força, resistência para
enfrentar e lutar, é aqui que a força de
Cristo entra em ação. Através da sua força,
Ele nos permite enfrentar qualquer que seja
a adversidade. Quando nossa resistência
já está chegando ao fim, Ele nos renova e
voltamos a crer que podemos todas as coisas, pois Ele nos fortalece (Fl 4.13). Quem
confia no Senhor tem força para enfrentar
qualquer situação. “Por isso não tema, pois
estou com você; não tenha medo, pois sou
o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei;
eu o segurarei com a minha mão direita
vitoriosa”, Isaías 41.10. Busque a força de
Deus em sua vida e prepare-se para conquistar grandes vitórias!
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