
:: Palavra ::
Sermões Adão BrasileiroIgreja_______________________________________________________________________________________

www.bersebalife.com

ESQUECENDO

“Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado; mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das 
coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim… ” - Filipenses 3:13
Leio o que está escrito acima e penso: “E quando não consigo esquecer”? Não existe um botãozinho em nenhum 
de nós chamado “esquecer”. E tenho certeza que o Apóstolo Paulo não está sugerindo “apertarmos um botão”.

Te digo, que existem coisas que precisam ser esquecidas, a tua vida é muito preciosa para guardar algumas 
lembranças dolorosas, que não vão acrescentar mais nada a tua existência. Há um segredo para esquecermos das 
coisas que precisam ser apagadas de nós. Está ao alcance de todos nós... Qualquer um pode pô-lo em prática. 
Paulo fala que esquece o que “fica para trás”. Algo só fica para trás se andamos para frente. Para andar para 
frente não é preciso dar todos os passos de uma só vez. Ninguém esquece porque luta para esquecer, o processo 
do esquecimento é com o processo de andar para frente. Quando o segundo acontece o primeiro segue o ritmo.

Não fique esperando que vá esquecer tudo o que quer na hora que quer. Não se martirize com isso. Basta andar 
para frente, um passo de cada vez. Quando digo que preciso esquecer algo, é exatamente a primeira coisa de que 
me lembro. Quando ando para frente a visão das coisas novas vai tomando-me de uma tal maneira, que o passado 
vai perdendo espaço dentro de mim.

Tem muitas coisas que aconteceram no nosso passado, que são lindas coisas, dignas de ser lembradas... Porém 
temos que tomar cuidado, pois mesmo sendo boas, belas e edificantes, é impossível voltar no passado... Então 
por muitas vezes, “preste atenção nisso”: por muitas vezes o diabo usa até de lembranças boas, dignas, e até 
mesmo honrosas para anular seu presente, e comprometer seu futuro. Isto é sério! Quantas pessoas não estão 
presas ao passado?  Há até um diatado que desde infância lembro: “Olha, quem vive de passado é museu” e é 
uma verdade!

Certa feita escrevi no face: “O Ontem já Passou, o Amanhã ainda não chegou, então viva o Hoje! O seu Hoje é o 
Passo, o Avançar para Esquecer... E só esquece quem avança! O problema é, Você quer Esquecer? Você quer 
Avançar? 

Muitas vezes fazemos um esforço muito grande para lembrar de um nome de um amigo do passado, de um lugar 
que um dia estivemos, do nome de uma loja ou rua, pois ficamos muito tempo sem ir ali... o que aconteceu? 
Quando ignoramos algo, o cérebro entende que aquilo não tem importância mais, e acaba “atrofiando” a 
lembrança, e por isso temos dificuldade de lembrar! Porém aquilo que temos contato cotidiano, sempre 
lembramos, aquilo que estamos sempre próximo, lembramos, e ai como esquecer?

Avançar para as coisas que estão diante de mim: O problema é, o que está adiante de você? Precisamos colocar 
JESUS adiante de nós, se você perceber Jesus dizia: E disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de 
homens. Mateus 4:19, este “após mim” quer dizer que não estou na frente de JESUS e sim que ele está na minha 
frente! Se eu avançar a cada dia em direção a Jesus, ele mesmo se encarregara de fazer você esquecer. Aqui 
filhos, e filhas do Eterno, Lembranças boas apagam as lembranças ruins! JESUS TEM COISA BOA PARA 
VOCÊ!

Agora, o que  muitos fazem, é “avançar” olhando sempre ao passado, geralmente existem aquelas frazes do tipo: 
Tempo bom era aquele, Ah, Naquela época, quando eu tinha tal idade... e coisas semelhantes,  E Jesus lhe disse: 
Ninguém, que lança mão do arado e olha para trás, é apto para o reino de Deus. Lucas 9:62 PARA DE 
OLHAR PARA TRÁZ! AVANCE FILHO, AVANCE FILHA!

Faça o que tem que ser feito, primeiro vão rir de você ou duvidar, passado algum tempo você vai continuar e as 
pessoas irão silenciar aos poucos, até que vão “esquecer” e num passo a mais que você der, será lembrado como 
aquele que transpôs os obstáculos, não se deteve no passado, e avançando viveu o novo que estava reservado 
para você.
Lembre, se seu passado fosse bom, Deus não tinha te tirado dele, e muito menos  inventado FUTURO!  PrAdão Brasileiro
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