
CELEBREMOS E PROSSIGAMOS CUMPRINDO A MISSÃO 
(Hb 12.1-2)

Um estudo preparado por Meacir Carolina Frederico Coelho, para a MCA da 
Igreja Batista Vida Nova, em Valparaiso, GO

O agricultor e seu alvo (Hb 12.1-2). É tempo de celebrar, 
avançar, ter um alvo e almejar o prêmio (Fp 3.13).

DEUS É FIEL, CELEBRE!                                 testemunharam 
da fidelidade de Deus em situações diferentes (Hb1.1). Não 
há limitações para Deus.

 Aparece em adesivos de carros

         
         Diz o hino 25 do HCC 

Não basta dizer que Deus é fiel. É preciso mostrar que 
somos fiéis a ele. A UFMBB exibe uma galeria de mulheres 

que demonstraram fidelidade a Deus e nos deixaram 
exemplos de fé e realizações.

NOSSA FÉ TEM VALOR, CELEBRE!
Os heróis da fé do AT abraçaram, acolheram e confessaram 
os valores da fé. “A vitória que vence o mundo é a nossa fé” 
(1Jo 5.4)

“DEUS É 
FIEL”

OS HERÓIS 
DA FÉ...

“TU ÉS FIEL”

“DEUS É FIEL”

“Para os verdadeiros crentes, viver pela fé é morrer pela fé”
Wycliffe



O Senhor oferece a coroa da vitória, a celebração para 
quem entende o valor da fé. É uma promessa precedida de 
uma exortação. “Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida” 
(Ap 2.10)-
É HORA DE AVANÇAR!!!
Por cem anos, milhares de irmãs avançaram. Plantaram o 
que estamos colhendo hoje. Agora, prossigamos nós como 
manda nosso mestre.

  
                                         OLHANDO PARA JESUS...   

...QUE É O ALVO DA NOSSA DEVOÇÃO – Ele é 
incomparável. O primeiro, amoroso, amigo. “Maravilhoso é  
Cristo!”
...QUE É O NOSSO EXEMPLO – “Autor e consumador da fé” 
(Hb 12.1,2). Ele tem sido o exemplo seguido por todas as 
irmãs que abraçaram, durante este século, a carreira 
proposta por ele.
...QUE FOI CRUCIFICADO – É o Salvador e o tema da nossa 
pregação. Atraiu a todos na sua crucificação (Jo 12.32). Ele é 
o ímã que nos atrai (574 HCC)

LEVANDO AS MARCAS DE CRISTO...
• Cristo suportou a Cruz (Hb 12.2)
• Paulo exibiu as marcas de Cristo (Gl 6.17)
• Pergunta o poeta: “Nenhuma cicatriz tens tu?”

“Prossigamos deixando o embaraço e o pecado...”
Hb 12.1

Avançar?
Como?



• Trazemos as marcas de Cristo? Somos identificadas 
por elas?

Não podemos chegar sem marcas no céu... (1Tm 3.12)
                                                   

DEDICANDO A VIDA INTEIRAMENTE A CRISTO...

• “Aqui, deixem-me gastar por Cristo” – Henry Martin

• “Envia-me... mesmo para morte, se for no teu serviço e para  
promover teu reino” – David Brainerd, morreu de tuberculose 
aos 29 anos

• Guilherme Carey, inspirado por Davi, tornou-se pai das 
missões modernas.

CONCLUSÃO
Recebemos o bastão da corrida de revezamento. 

Levemos o bastão em vitória até a próxima geração. Que 
Deus nos abençoe nesta corrida, para a glória dele.


