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Aguente Firme 
 

Hebreus 10:35-39 

 
Introdução: não é novidade dizer que os tempos atuais são dias de muito trabalho e de 
dificuldades. Paulo há quase dois mil anos, já havia nos advertido sobre isso (2 Tm 3:1). 
Entretanto, ainda que os dias sejam trabalhosos, não podemos em meio às dificuldades, nos 
confundirmos e perdermos a direção. É fundamental em tempos de provas permanecermos 
convictos. 

 
Nesse estudo, veremos conselhos registrados em Hebreus 10, que apascentam o nosso 
coração quando estamos enfrentando tempos difíceis. São quatro conselhos que fortalecem a 
nossa alma a fim de nos manter firmes no caminho proposto pelo Senhor. 

 
1. Não abandonar a confiança – em primeiro lugar, no verso 35, o texto nos admoesta a 

não abandonarmos a nossa confiança. Repare que ele diz que a confiança é nossa, quem tem 
que confiar somos nós. Esta é a parte que nos cabe: confiar. Na nossa confiança está o crédito 
que damos a Deus, a expressão da nossa fé. 
 
Além de ser um Deus digno de confiança, o texto também diz que a nossa confiança tem 
grande galardão. Isto é, não confiamos em vão, pelo contrário, somos recompensados por 
confiar. Galardão significa: “recompensa por serviços prestados”. Mediante essa informação, 
podemos perguntar: Que serviço é esse? O que temos que fazer? A resposta é: confiar. Isso 
mesmo, somos recompensados por dar crédito à Palavra de Deus e confiarmos nela. 
 

2. É necessário perseverar – em segundo lugar, o verso 36 diz que é necessário 
perseverar. Ou seja, a confiança deve ter ação completa. Se abandonarmos a nossa confiança, 
todo o tempo que confiamos anteriormente é jogado fora. Muitos, durante algum tempo da 
vida, confiam nas promessas e permanecem. Porém, não perseveram, desistem da 
caminhada, e jogam fora todo o investimento que fizeram. 
 
A nossa perseverança produz honra ao nosso Deus. Quando nos esforçamos para 
permanecermos no caminho, sem desistir da jornada que nos foi proposta por Ele, a nossa 
insistência glorifica ao Senhor. Não podemos desconsiderar que sempre teremos razões para 
desistir. Contudo, quando, mesmo diante de tantas razões para desistirmos, insistimos e não 
desistimos, verdadeiramente mostramos para Deus que queremos. 
 

3. Há uma promessa para ser alcançada – em terceiro lugar, ainda no versículo 36, a 
Bíblia diz que a perseverança nos levará a fazer a vontade de Deus. Aqui cabe um comentário: 
a vontade de Deus nem sempre corresponde à nossa vontade; além disso, a vontade de Deus 
nem sempre é compreendida. Por isso, é tão fundamental perseverar, porque é assim que 
fazemos a vontade de Deus. 
 
Agora, preste atenção! O texto afirma categoricamente que quem faz a vontade de Deus 
alcança a promessa. Isso é extremamente motivador, porque, ainda que possa me custar 
alguma coisa, ainda que um preço tenha que ser pago, todavia, há uma promessa a ser 
alcançada. Ou seja, a luta que travamos contra nós mesmos a fim de não desistirmos, nos leva 
a fazer a vontade de Deus e alcançar o que Ele nos prometeu. Portanto, aguenta firme! 
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4. Não podemos retroceder – em quarto lugar, no verso 38, a Bíblia nos lembra que o justo 

vive pela fé. Ele acredita no seu Deus e nas suas promessas e por isso permanece firme. O 
texto diz que se o justo retrocede a alma do Senhor perde o prazer nele. Portanto, não 
retroceda, não volte ao estágio anterior, prossiga, vá adiante. Não desista mesmo diante do 
sofrimento, mesmo diante daquilo que você não compreende. Há uma promessa! Há uma 
recompensa! Temos muitas razões para acreditarmos! Então vivamos pela fé; celebremos o 
Deus da nossa salvação mostrando a Ele que confiamos na sua Palavra. Certamente, Deus será 
glorificado e nós seremos recompensados por acreditarmos no que Ele prometeu. 

 
“Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição; somos, entretanto, da fé, para a 
conservação da alma”. (Hebreus 10:39) 
 


