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Oito Razões para Renovar o Ânimo (Parte 1) 
 

2 Pedro 1:12-15 
 

Introdução: já vimos em outros estudos, que as exigências da vida, muitas vezes, retiram de 
nós o nosso melhor. Temos muitas responsabilidades, somos submetidos a muitas cobranças, 
temos que dar muitas respostas, e tudo isso vai sugando a nossa força. Sabendo que a vida é 
assim, torna-se fundamental a renovação do nosso ânimo. Se assim não for, corremos o risco 
de abandonarmos tudo vencidos pelo desânimo.  

 
A motivação da alma faz com que vençamos o cansaço, as injustiças e todos os revezes da vida. 
Por outro lado, quando não encontramos base para nos reciclar e renovar o ânimo, 
certamente desistiremos. O apóstolo Pedro, no final do seu ministério, escreveu uma carta  
que na sua introdução mostra a intenção de motivar os discípulos. Na sua segunda carta, no 
capítulo 1, do verso 12 ao 15, por três vezes, Pedro fala que o objetivo daquela epístola era 
lembrá-los de aspectos que firmam a nossa fé. Ele diz que queria despertar lembranças na 
igreja que mesmo depois da sua morte permaneceriam.  

 
As lembranças, as quais Pedro se refere, são razões que nos animam a permanecer no caminho 
da fé, principalmente nos momentos de crise. Quando a nossa força vai se esvaindo, quando “o 
nível do óleo vai baixando”, quando o desânimo bate na porta, precisamos refrescar a nossa 
memória com lembranças que renovarão as nossas forças. Nessa semana, e na próxima 
também, veremos oito razões bíblicas que nós temos para renovar o nosso ânimo. 

 
1. Porque os nossos pecados são perdoados – Mateus 9:2 relata a cura de um paralítico. Quando 

trouxeram numa maca esse homem, Jesus virou-se para ele e disse: “Tem bom ânimo, filho, 
estão perdoados os teus pecados”. Veja que Jesus enfatizou que ele deveria ter bom ânimo 
porque os seus pecados haviam sido perdoados. Essa é a primeira grande razão que temos 
para renovar o nosso ânimo. As dívidas que tínhamos com Deus foram quitadas e por isso 
podemos desfrutar de perfeita paz. A segurança dos filhos de Deus tem como base o perdão 
que dele recebemos. A acusação é vencida pela convicção de que não devemos mais nada para 
Deus, é assim que nos sentimos aceitos por Ele.  

 
2. Porque a nossa fé nos salva – em Mateus 9:22, encontramos a história da mulher que padecia 

de uma hemorragia e, numa atitude de fé, foi por detrás de Jesus e tocou na orla da veste do 
Senhor e foi curada. Ao perceber o que havia acontecido, Jesus voltou-se para ela e disse: 
“Tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou”. A nossa fé nos salva em todos os sentidos, assim 
como aquela mulher creu que poderia ser curada se tocasse nas vestes de Jesus e recebeu o 
que queria, do mesmo modo nós achamos saída para todos os desafios que enfrentamos. 

 
Recebemos de Deus a capacidade de crer nele e a nossa fé em Cristo Jesus faz toda a diferença 
nos momentos difíceis. Em 1 João 5:4, o apóstolo diz que “tudo o que é nascido de Deus vence 
o mundo; e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé”. Portanto, também renovamos o 
nosso ânimo à medida que rompemos em fé, quando declaramos a nossa confiança no Senhor 
e aquietamos a nossa alma, sabendo que Ele é Deus e tem cuidado de nós. 

 
3. Porque Jesus se revela no meio das dificuldades – em terceiro lugar, em Mateus 14:27, 

encontramos a terceira razão para renovar o ânimo. A Bíblia conta que certa ocasião, durante 
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a noite, os discípulos de Jesus tiveram que enfrentar fortes ventos e grandes ondas quando 
atravessavam o mar de Tiberíades. Diante de um provável naufrágio, Jesus foi socorrê-los, mas 
eles começaram a gritar pensando que fosse um fantasma. A Bíblia diz que Jesus 
imediatamente lhes falou: “Tende bom ânimo, sou eu. Não temais”.  

 
Entendemos que para os que estão em Cristo, as dificuldades dessa vida também são 
instrumentos de revelação da parte de Deus. Renovamos o nosso ânimo quando sabemos que 
o Senhor virá nos socorrer no meio da tempestade, que as lutas que enfrentamos não são 
para nos destruir, mas para que nelas se manifeste a glória de Deus.  

 
4. Porque Jesus se interessa por nós – Marcos 10:46-52 conta a história de Bartimeu, um cego de 

Jericó, que foi curado por Jesus. O texto diz que, ao saber que o Senhor estava passando por 
ali, ele começou a gritar implorando que Jesus tivesse misericórdia dele. Muitos o 
repreenderam por ele gritar daquela forma, mas a Bíblia diz que Jesus parou e mandou chamá-
lo. No verso 49, aqueles que o censuraram, então dizem a Bartimeu: “Tem bom ânimo; 
levanta-te, Ele te chama”.  

 
Renovamos o nosso ânimo por sabermos que Jesus se interessa por nós, e se o chamarmos, 
certamente, atrairemos a sua atenção. O nosso Deus nos valoriza, Ele se interessa pelas 
nossas causas e quer sempre o melhor para nós. Ao contrário do que muitos pensam, Deus 
não está isolado no céu sem ao menos olhar para nós. Creia que os seus olhos correm por 
toda a Terra procurando aqueles que clamam por Ele para lhes fazer o bem. 

 
 


