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FIRMES E INABALÁVEIS  

I Coríntios 15:58 

- Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis, 

sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso 

trabalho não é vão no Senhor. 

Como cristãos precisamos nos posicionar diante das diversas 

situações da vida para que não venhamos ser abalados de tal 

forma que venhamos desanimar e até mesmo desistir da 

caminhada cristã.  

Dificuldades, decepções e lutas sempre vão estar próximos de 

nós, então precisamos aprender a conviver de maneira sábia 

diante de cada situação, o que vai nos fazer conhecidos como 

verdadeiros cristãos firmes e inabaláveis. 

Ser firme é conseguir superar as dificuldades que certamente 

aparecerão em nosso caminho para servir ao Senhor.  

Você tem sido firme ou no primeiro obstáculo, você tem 

desistido? Firmeza é uma característica que todos precisamos ter 

para vencermos o diabo e seus ataques. Para que algo seja firme, 

ele precisa estar apoiado em algo mais firme ainda.  

O exemplo de um prédio. 

 Não foi isso que Jesus disse aos seus discípulos no final do 

sermão do monte? Construir sua casa sobre a rocha. 

Lucas 6:47,48. 

47 - Qualquer que vem a mim e ouve as minhas palavras, e as 

observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante:  
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48 - É semelhante ao homem que edificou uma casa, e cavou, e 

abriu bem fundo, e pôs os alicerces sobre a rocha; e, vindo a 

enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa, e não a 

pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. 

 Onde você tem fundamentado sua vida? Para que você seja 

firme, você precisa estar firmado em algo mais firme que você. 

Esse mais firme chama-se Jesus, a Rocha. 

Paulo também nos orienta para sermos inabaláveis quanto à 

obra do Senhor. Uma pessoa inabalável é uma pessoa que é 

constante naquilo que faz. Ela é estável. Uma pessoa estável é 

uma pessoa confiável, que não oscila de acordo com as 

situações, favoráveis ou não a seu favor. 

 É uma pessoa que você pode confiar e se apoiar nela, que ela 

não lhe trará nenhuma surpresa desagradável.  

É uma pessoa tranquila, sem variações. Isso nos torna mais 

fortes que as circunstâncias. É tão bom estarmos perto de 

pessoas que dificilmente são abaladas. (tem pessoas que 

parecem não ter problemas). 

Percebo que muitas pessoas tem se preocupado com muitas 

coisas que só levam a dúvida e até mesmo a incredulidade. (Ex: 

De notícias que circulam na internet ou na TV). 

Satanás tem depositado muita maldade através daquilo que 

estamos vendo, pois os olhos são a lâmpada do corpo. 

A mente e o coração. A mente pode ter sido corrompida, mas 

seu coração é de Jesus. 

Ser firme e inabalável são características daqueles que têm raízes 

profundas na Palavra de Deus, daqueles que se alimentam desta 
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Palavra e adquirem resistência às sugestões, malícias, convites e 

pressões daqueles que não têm compromisso com a verdade de 

Deus. Ou seja, ela não toma decisões influenciadas por situações 

ou pessoas, mas espera em Deus. 

Sl 91. 7. Mil cairão ao teu lado, e dez mil a tua direita, mas tú 

não serás atingido. 

Vejamos alguns exemplos de homens que mesmo diante de 

diversas situações permaneceram firmes e inabaláveis. 

- Como Josué e Calebe Nm 13:30 - Então Calebe fez calar o povo 
perante Moisés, e disse: Certamente subiremos e a 
possuiremos em herança; porque seguramente prevaleceremos 
contra ela.  

Contemplaram a terra prometida por Deus, viram as 
dificuldades, mas permaneceram na certeza das promessas do 
Senhor. 

Às vezes precisamos ver as dificuldades para recebermos o 
milagre de Deus, a sua provisão. Então se você tem uma 
promessa, se agarre a ela pois saiba que Deus é poderoso para 
cumpri-la em sua vida. Saiba que não vai ser fácil receber as 
promessas. Permaneça firme e inabalável. 

- Como Davi I Sm 17:32 - E Davi disse a Saul: Não desfaleça o 
coração de ninguém por causa dele; teu servo irá, e pelejará 
contra este filisteu.  

Não se acovardou diante do exercito inimigo, mas aceitou lutar 
contra um gigante na certeza de que Deus era Poderoso para 
livrá-lo da morte e vergonha. 

Muitos gigantes tem se levantado contra nós, mas o Senhor vai 
nos dar vitória. Talvez o gigante que você está enfrentando em 
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sua casa, diga pra você que você é derrotado(a), você é fraco. 
Tão somente permaneça firme e inabalável. 

- Como Daniel 6:22- O meu Deus enviou o seu anjo, e fechou a 
boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi 
achada em mim inocência diante dele; e também contra ti, ó 
rei, não tenho cometido delito algum.  

Não aceitou participar dos erros e pecados do rei, foi colocado 
na cova dos leões crendo que se Deus quisesse poderia livrá-lo 
da morte. 

Rejeite tudo aquilo que não vem de Deus, mesmo que isso lhe 
traga consequências. Ex: pessoas pecam e dão mal testemunho 
por medo de perder o emprego, o namorado, os amigos. 

Como Paulo Atos 26:28 - E disse Agripa a Paulo: Por pouco me 
queres persuadir a que me faça cristão!  

Diante do rei Agripa mostrou-se firme em suas convicções e não 
se intimidou falando de Jesus á ele. 

Como você se comporta diante de uma autoridade? Um político, 
seu superior na empresa, um advogado? 

- Como Jesus que resistiu firme a tentação dando-nos o exemplo 
de que é possível agradar a Deus nos distanciando do pecado 
que tão de perto nos rodeia. 

Ele foi levado pelo Espírito Santo para ser tentado pelo Diabo. 

E nós como permanecemos diante das tentações? 

- Quem sabe você foi abalado por algo, o Senhor te dá uma 
nova chance de recomeçar, de tentar novamente: A exemplo de 
Davi, Jonas, Pedro e tantos outros. 
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E por último Paulo nos fala para sermos sempre abundantes. 
Abundância fala de excesso, de exceder, de superar apenas o 
esperado, de ser completo.  

Deus deseja que sejamos sempre assim. Que nosso trabalho 
para Ele sempre seja além do que Ele mesmo espera de nós. 
Você já pensou nisso: em surpreender a Deus com sua 
dedicação na obra dEle?  

Abundância fala de romper limites humanos e naturais. Deus 
deseja que você ultrapasse seus próprios limites e exceda em seu 
trabalho. Faça mais do que o necessário. Vá além daquilo que 
uma pessoa comum iria. E permaneça: 

Firmes e inabaláveis diante da corrupção; 

Firmes e inabaláveis diante do homossexualismo; 

Firmes e inabaláveis diante da escassez; 

Firmes e inabaláveis diante da injustiça; 

Firmes e inabaláveis diante das notícias (pessoas que caem, que 
adulteram, que racham, que se vendem). Quando você ouvir, 
corra pro seu lugar de oração e agradeça a Deus porque não foi 
você. 

Jesus quando esteve nessa terra, Ele foi firme, inabalável e 
abundante em Sua obra para morrer em nosso lugar. Ele, diante 
de toda oposição, permaneceu firme em Seu propósito. Não Se 
abalou quando foi rejeitado pelo seu povo. E foi abundante em 
amor para com cada um de nós. 

- I Co 15.58. Sabendo que o vosso trabalho não é vão no 

Senhor. 

Salmos 1:3 
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3 - Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a 

qual dá o seu fruto no seu tempo; as suas folhas não cairão, e 

tudo quanto fizer prosperará. 

 

 


