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Tende bom ânimo! 
 

Texto bíblico – João 16.33 – "Falei essas coisas para que em mim 
vocês tenham paz. No mundo, vocês passam por aflições; mas 
tenham coragem: eu venci o mundo.". 

 
 
Há muitos homens de Deus, citados na Bíblia, que tiveram suas vidas afligidas de um 
momento para o outro, como que atingidos por um terremoto avassalador. 
 
José, cheio de sonhos, de repente viu-se vendido como um escravo, acusado e 
encarcerado injustamente. 
 
Davi foi ungido, pelo sacerdote Samuel – enviado por Deus à casa da família de Davi para 
esta missão – e, antes de ser coroado, foi duramente perseguido pelo rei Saul que 
desejava insistentemente matá-lo. 
 
Jó é um dos casos mais conhecidos. De um momento para o outro perdeu bens, amigos, 
saúde e família.   
 
Isto mostra que quando Jesus diz que “no mundo teremos aflições” não estava se 
referindo a um fato novo, que começaria a existir a partir daquele momento, mas a algo 
que existe desde que o homem caiu, lá no Édem.  
 
Contudo, assim como Ele venceu o mundo – que nos causa aflições – nós podemos ter a 
certeza que venceremos também. Os homens que citei como exemplo, no início – José, 
Davi e Jó – também venceram. 
 
O que quero dizer é que caso você esteja passando por um momento aflitivo, turbulento, 
aparentemente intransponível, apesar de toda a dor que este momento esteja lhe 
causando, não deve desanimar, pois a vitória certamente há de vir. Tenha coragem – 
disse Jesus. 
 
A palavra “ânimo” (na veersão tradicional) vem do latim animus que, entre outras coisas 
significa “desejo”, “objetivo”, “intenção”. Também pode ser usada como uma interjeição 
– “coragem!” Então, quando Jesus diz, “tenham ânimo”, é como se Ele dissesse: 
“coragem!”, “não desanimem, mantenham os olhos fixos no objetivo, não percam o 
desejo”.  
 
Agora, para que isto ocorra, é necessário que cumpramos a condição sine qua nom para 
que o objetivo seja alcançado – estar em Cristo Jesus. Observem o que diz o texto: “Falei 
essas coisas para que em mim vocês tenham paz.”. Jesus acabara de dizer aos discípulos 
que dentro de pouco tempo não seria mais visto por eles e, pouco tempo depois, voltaria 
a ser visto. Ele, obviamente, estava falando da sua morte e ressurreição. Entretanto, os 
discípulos não haviam entendido o significado dessas palavras e estavam confusos. 
 



 
2 

Então Jesus, percebendo a dúvida entre eles, esclareceu as palavras ditas anteriormente. 
Ao ouvirem os esclarecimentos, os disípulos disseram que criam em Jesus, porque 
perceberam que Ele sabia todas as coisas e nem havia necessidade de se lhe fazerem 
perguntas.  
 
Quando Jesus ouviu tais afirmações, disse-lhe: “Agora vocês crêem?”. É como se Jesus 
dissesse: “há! Só porque eu esclareci a dúvida de vocês – sem que fosse necessário me 
perguntarem alguma coisa, vocês crêem?” E acrescentou (versículo 32): “Eis que vem a 
hora — e já chegou — em que vocês serão dispersos, cada um para a sua casa, e vocês 
me deixarão sozinho. Mas não estou sozinho, porque o Pai está comigo. 
 
“Mesmo assim” – continuou Jesus – “Tenham coragem! Falei essas coisas para que em 
mim vocês tenham paz. Ou seja, vocês vão passar pelas aflições que eu lhes relatei. Vão 
ficar tristes, serão odiados pelo mundo, vão ser expulsos das sinagogas, mas trnham 
coragem! Confiem em mim, pois eu venci o mundo”. 
 
Então amados, qual é a condição para ter os olhos focados no objetivo? Estar com Jesus. 
Não voltar para as nossas casas. Confiar Nele e no que ele disse – pois as palavras Dele 
nos mantêm firmes, corajosos, cientes de que as aflições vêm, mas não são capazes de 
nos derrotar. 
 
Quando lemos estas palavras de Jesus, vemos nelas um referendo do que Deus disse ao 
profeta Jeremias. Quando Jeremias foi chamado e comissionado pelo Senhor, em um 
determinado momento da conversa entre eles, Deus perguntou: “o que vês?”. E Jeremias 
respondeu: “Vejo um ramo de amendoeira”. Ao que Deus lhe respondeu: “você viu bem, 
pois Eu estou vigiando para que a minha Palavra se cumpa” (Jeremias 1.11-12).  
 
No hebraico a palavra traduzida por “amendoeira” é shaqued. Já a palavra traduzida por 
“vigiar” é shoqued. Na realidade houve um jogo de palavras, um trocadilho nesse diálogo. 
É como se Deus dissesse para Jeremias: “você vê um shaqued? Pois eu vejo um shoqued” 
– “Você vê somente uma vara de amendoeira? Pois eu vejo uma amendoeira frondosa, 
florida e frutífera”.  
 
Deus estava mostrando para Jeremias que a nação israelita iria passar por um julgamento 
terrível. Iria vir o exílio na Babilônia, a destruição da cidade e a desolação. Entretanto, 
Jeremias não deveria olhar para as aflições iminentes, pois as promessas que haviam sido 
feitas para à nação iriam se tornar realidade, embora aquele momento não anunciasse 
isto. 
 
A mesma coisa Jesus estava dizendo para os seus discípulos. “Falei essas coisas para que 
em mim vocês tenham paz”. Em outras palavras: “Tudo vai parecer muito difícil, 
inclusive, vocês vão me abandonar. Mas, não desanimem, não esqueçam das minhas 
palavras. Lembrem que eu venci o mundo”. 
  
Não são as aparências que devem nos guiar, amados. Tudo pode parecer contrário; as 
promessas do Senhor podem parecer impossíveis de serem cumpridas diante da 
realidade que se nos apresenta. Mas promessa de Deus é promessa de Deus!              
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Observem os sonhos que Deus deu a José. Em um determinado momento, os invejosos 
dos seus irmãos, resolveram acabar com eles. Disseram: “vamos matá-lo e jogá-lo num 
desses poços. (...) Veremos então o que será dos seus sonhos” (Gênesis 37.20). 
 
Depois, impedidos por um deles – Ruben – de matarem José o venderam para 
mercadores ismaelitas. No capítulo 39 do livro do Gênesis, consta que, ao chegarem no 
Egito, os ismaelitas venderam José a um oficial do faraó, mas o Senhor estava com ele – 
José –, de modo que ele prosperou na casa daquele egípcio. Depois, a realidade dura se 
apresentou, novamente, e José foi acusado injustamente, pela mulher do oficial que lhe 
havia comprado e José acabou preso.  
 
Entretanto, promessa de Deus é promessa de Deus! Dois auxiliares do rei foram presos 
e, lá tiveram sonhos – que foram interpretados por José (capítulo 40). Estas 
interpretações serviram de alvará para que José (dois anos depois) saísse da prisão. O 
capítulo 41 narra que o próprio faraó teve dois sonhos que lhe deixaram profundamente 
angustiado – vez que não conseguiu ninguém que os interpretasse. Aliás, a Bíblia narra 
que ninguém foi capaz de interpretá-los (v. 8). E isto ocorreu por uma razão muito 
simples: promessa de Deus é promessa de Deus! Deus permitiu que o faraó tivesse 
sonhos que só seriam interpretados por quem Ele – Deus – pemitisse. E esse alguém era 
José. 
 
De prisioneiro a governador do Egito – porque as promessas de Deus não prescrevem! A 
relaidade podia parecer impossível de ser mudada; as aflições foram enormes. Mas o 
Senhor era com José! 
 
Philip Yancey – no livro perguntas que precisam de respostas – relata um fato 
interessante que ocorre na Índia, no Hospital Cristão da Escola de Medicina de Vellore, 
tido como hospital de referência e que oferece serviços especializados voltados para a 
elite (pois as missões ocidentais retiraram o apoio financeiro visando encorajar 
transformações na política de prevenção da saúde no país). 
 
Então, por causa disto, o hospital de Vellore tem a reputação de ser um dos melhores da 
Ásia e, constantemente, atrai príncipes árabes que vão tratar a saúde. 
 
“Há alguns anos, porém,” – diz Yancey – “os diretores da escola de medicina perceberam 
que enfatizavam demais o treinamento dos alunos para a cidade. Raramente um médico 
formado lá era capaz de fazer um diagnóstico sem acesso a um aparelho de 
eletrocardiograma ou a laboratórios sofisticados. Para reverter essa tendência, a escola 
construiu outro hospital, rústico, uma construção de barro e sapé, aberta, reproduzindo 
as condições existentes nas vilas. Hoje, os alunos são obrigados a complementar seus 
estudos neste hospital, usando apenas os recursos médicos presentes nas vilas remotas 
da Índia.”. 
 
“além disso” – continua – “a escola realiza escursões regulares a regiões mais remotas. 
Em determinado dia do mês, todos os doentes ou feridos de um lugarejo se reúnem sob 
uma certa árvore. Uma van da escola chega, e os jovens médicos e atendentes descem, 
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armam mesas de exame e começam uma rotina de injeções, colocação de ossos no lugar 
e pequenas cirurgias. Desta forma, o treinamento na escola de medicina abrange três 
níveis de cuidados: atendimento sofisticado no hospital, trabalho no hospital mais 
simples, de ambiente rural e clínicas móveis, com atendimento básico.”. 
            
O que esse relato tem a ver com a nossa ministração? Muitas vezes nossas vidas estão 
num nível que é repleto de sofisticação. Nada falta! Temos o que existe de mais moderno. 
No entanto, há momentos em que somos levados ao hospital de barro e sapé, onde a 
rusticidade dá a impressão de que não conseguiremos escapar. Em outros momentos 
estamos tão impossibilitados de seguir, tão fragilizados, que é necessário que uma van 
venha até nós, com atendentes que nos ministrem um pouco de medicamente que nos 
ajude a sobreviver até o mês seguinte – quando a van voltará. 
 
Foi assim com José! De detentor de uma túnica talar de mangas longas a prisioneiro em 
um calabouço, dependendo dos favores de um outro réu – que esqueceu dele por dois 
longos anos. 
 
Mas, do calabouço, a governador do Egito – porque Deus era com ele! 
 
As promessa de Deus não falham! No tempo certo, Ele reverte o quadro. Você vê uma 
amendoeira? Ele vigia sobre a Sua Palavra para a cumprir. Ele vê no que essa vara se 
tornará.   
 
Qual o título deste sermão? O que a Bíblia ensina sobre ânimo.  
 
Tenham coragem! Não desanimem! As aflições foram pré-ditas, mas as promessas do 
Senhor também o foram, e assim como as aflições se tornam realidade, as promessas 
também se tornam e irão se cumprir. 
 

Sejam abençoados. 


