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“Porque bem sei a prontidão do vosso ânimo, da qual me glorio de vós para com os macedônios; que
a Acaia está pronta desde o ano passado; e o vosso zelo tem estimulado muitos.” 2 Coríntios 9:2
I – INTRODUÇÃO
O ânimo é um grande motivador e gerador de energias. Ele é capaz de buscar forças até onde não
têm. Quando alguém está animado, contagia os outros e cria ambiente para que as coisas aconteçam. A
pessoa animada é contagiante, transmite energia, transmite alegria e disposição para dar impulso a todos
que estão à sua volta.
Nesse texto acima Paulo está feliz porque os irmãos da igreja dos coríntios tinham muito ânimo no
tocante a ofertar alimentos para os necessitados. E o ânimo deles estimulavam outras igrejas a trabalhar
nesse ministério.
“E Jesus, parando, disse que o chamassem; e chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo;
levanta-te, que ele te chama.” Marcos 10:49
Aquele cego na verdade poderia estar cabisbaixo, desanimado, sem esperança. Mas, quando Jesus o
chamou, a primeira coisa que falaram com ele foi “tem bom ânimo”. Sim, o ânimo levanta, dá esperança,
revigora as forças. O cego precisava naquele momento levantar-se, ficar alegre e bem disposto, póis Jesus ia
resolver seu problema.
Quantas vezes o Senhor Jesus está às portas de resolver nossa aflição, mas o desânimo bate à porta
querendo tirar nossa bênção. É hora de levantar, pois a vitória se aproxima.
II – O SENHOR MANDA JOSUÉ TER BOM ÂNIMO
Josué estava encarregado de ficar à frente do povo no lugar de Moisés, e o Senhor disse a ele:
“Esforça-te, e tem bom ânimo; porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes
daria.” Josué 1:6
O Senhor sabe que para lutarmos, só teremos bom êxito se tivermos bom ânimo. Pessoas
desanimadas não conseguem fazer nada. São um fracasso. A falta de ânimo tira as forças, abate o espírito, e
a tendência é a pessoa ficar prostrada. Pessoas desanimadas não servem para liderar, aliás não prestam,
pois o desânimo é contagiante. Não saberão conduzir com eficiência o povo.
“Não to mandei eu? Esforça-te, e tem bom ânimo; não temas, nem te espantes; porque o SENHOR
teu Deus é contigo, por onde quer que andares.” Josué 1:9

O ânimo espanta o medo. Pessoas animadas não têm medo. Falta de ânimo é fraqueza, é derrota.
Temos um Deus muito poderoso a nosso favor. Se as coisas parecem estar indo ao contrário, ele nos manda
prosseguir, pois com sua ajuda venceremos com toda certeza.
O Senhor Jesus disse aos seus discípulos: “Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz; no
mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo.” João 16:33
Falta de ânimo também mostra falta de fé. Quando não temos fé, ficamos desanimados.
Quando o rei Davi foi falar com Salomão sobre a obra do templo, ele disse para ele se esforçar e ter
bom ânimo. É de grande importância estarmos animados, pois assim as forças virão, a alegria virá, o prazer
de trabalhar virá. Quem está desanimado não tem prazer algum em seu trabalho. Só quer ficar deitado,
dormindo, angustiado. E isso pode levar à depressão. Um bom remédio para a depressão é uma dose dupla
de ânimo.
“E disse Davi a Salomão seu filho: Esforça-te e tem bom ânimo, e faze a obra; não temas, nem te
apavores; porque o SENHOR Deus, meu Deus, há de ser contigo; não te deixará, nem te desamparará, até
que acabes toda a obra do serviço da casa do SENHOR.” 1 Crônicas 28:20
Davi deu um chá de ânimo em Salomão. Disse que o seu Deus estaria com ele e que não o deixaria.
O QUE É ÂNIMO?
Disposição de espírito; alento, coragem. É uma disposição de espírito que deixa a pessoa ligada,
esperta, com coragem para vencer até mesmos as desvantagens. É uma confiança no Deus que ela serve. É
uma certeza de que mesmo quando as coisas estiverem contrárias, com o Senhor tudo ficará bem.
A pessoa animada não olha circunstâncias, mas olha para o Senhor. Não importa se está tudo
dizendo que não, ela olha para a Palavra do Senhor. Ela fica animada, pois no Senhor somos mais que
vencedores.
OS 10 ESPIAS DESANIMAM O POVO
Quando o Senhor mandou 12 espias espiarem a terra prometida, 10 deles voltaram com grande
desânimo e transmitiram uma dose de desânimo tão grande para o povo que todos ficaram prostrados e
abatidos. E isso foi muito mal diante do Senhor.
“Porém, os homens que com ele subiram disseram: Não poderemos subir contra aquele povo,
porque é mais forte do que nós. E infamaram a terra que tinham espiado, dizendo aos filhos de Israel: A
terra, pela qual passamos a espiá-la, é terra que consome os seus moradores; e todo o povo que vimos nela
são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Enaque, descendentes dos gigantes; e
éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos.” Números 13:31-33
“A consequência foi que o povo desanimou diante da terra e quis levantar um outro líder que os
conduzisse de volta ao Egito. Então toda a congregação levantou a sua voz; e o povo chorou naquela noite. E
todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão; e toda a congregação lhes disse: Quem
dera tivéssemos morrido na terra do Egito! ou, mesmo neste deserto! E por que o SENHOR nos traz a esta
terra, para cairmos à espada, e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria

melhor voltarmos ao Egito? E diziam uns aos outros: Constituamos um líder, e voltemos ao Egito.” Números
14:1-4
Podemos notar nessa situação que o desânimo pode ser um desastre diante daquilo que poderia ser
uma grande conquista na presença do Senhor. Pessoas desanimadas não devem ser convocadas para tarefas
como essa, pois poderiam por tudo a perder. O desanimo gera medo e medo gera derrota.
Se você for aquele tipo de pessoa que tudo parece difícil, que nada dá certo, que tudo ta ruim, você
não servirá para liderar, nem mesmo poderá fazer coisa alguma na obra do Senhor. Jogue fora todo
desânimo e covardia, levante-se e receba uma grande dose de vigor do Deus todo poderoso para que você
possa servi-lo com alegria e bravura.
CONCLUSÃO
Se desejarmos grandes conquistas e vitórias em nossas vidas, precisaremos deixar toda sorte de
desanimo de lado e encarar as coisas do ponto de vista de nosso Deus. Ele é nosso ajudador e com Ele
seremos mais que vencedores em qualquer situação.
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