Agosto
ESTUDO - 3
MOMENTO DA VISÃO
Nenhuma mudança ou renovação é fácil, mas vale a pena. Depois de tudo feito, podemos desfrutar de
resultados maravilhosos.
Hoje estaremos estudando sobre a renovação de nossas atitudes, pois são elas que nos levam a viver o que
estamos vivendo hoje.
QUEBRA-GELO
Pergunta na sua célula:
1. Você já se arrependeu de uma atitude tomada de forma errada ou na hora errada?
2. O que você quando percebeu o erro?
TEXTO: João 4:34
INTRODUÇÃO:
 Nossas atitudes as vezes nos levam a situações difíceis, não podemos achar que tudo acontece de forma
automática, muitas coisas em nossas vidas podemos e devemos mudar.
 A um desafio para cada um de nós, renovar nossas atitudes!
1. TIPOS DE ATITUDES
 Primeiro tipo: atitudes ESPECIAIS.
 Ex.: Casar-se.



Segundo tipo: atitudes EXCEPCIONAIS.
Ex.: Incentivar seu cônjuge a ter uma formação sonhada.




Terceiro tipo: atitudes ESPIRITUAIS.
Ex.: Ser líder de PG com sua esposa.




Quarto tipo: atitude de não fazer nada! Isto é PASSIVIDADE!
Causas da passividade:
 Abusos (físico e emocional)
 Religiosidade
 Idolatria (Salmo 115)
 Baixa autoestima
 Frustrações
 Medos
 Receios



Que tipo de atitude tem sido presente na sua vida?

2. RENOVANDO SUAS ATITUDES
 Para isto acontecer é preciso aumentar sua conexão com Deus. Conecte-se por meio...



Do ESPÍRITO SANTO
E eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro Conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito da
verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele
vive com vocês e estará em vocês. João 14.16,17





Da BÍBLIA
E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará". João 8.32
Simão Pedro lhe respondeu: "Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. João 6.68




Da ORAÇÃO
Depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou: "Pai, chegou a hora. Glorifica o teu Filho, para que o
teu Filho te glorifique. João 17.1




Da IGREJA
Pela terceira vez, ele lhe disse: "Simão, filho de João, você me ama? " Pedro ficou magoado por Jesus lhe
ter perguntado pela terceira vez "Você me ama? " e lhe disse: "Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes
que te amo". Disse-lhe Jesus: "Cuide das minhas ovelhas. João 21.17

3. COMO TER ATITUDES ESPIRITUAIS NOS MAIORES DESAFIOS DA VIDA?
 Quando você estiver atravessando...



PRESSÕES: FIQUE EM PAZ
“Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre
vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão
descanso para as suas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve.” Mateus 11.28-30




TENTAÇÕES: PERMANEÇA FIRME NA FÉ
Algumas coisas marcam o momento que Jesus foi tentado por Satanás no deserto:
 O Espírito Santo não se aparta de nós no momento das tentações.
 O ambiente de escassez é sugestivo para a nossa queda (cenário: deserto).
 O poder da palavra Rhema contra a Logos no nosso coração.
 A vitória contra a tentação nos eleva para outros níveis espirituais (Jesus começou seu ministério em
seguida).
 Somos constantemente tentados, mas em alguns momentos a investida de Satanás é maior.
 O poder de uma vida de oração e jejum (dieta espiritual), trará resistência espiritual.




PROVAÇÕES: MANTENHA UM CORAÇÃO DE SERVO
“Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições;
contudo, tenham ânimo! Eu venci o mundo.” João 16.33
Quanto tempo você tem de vida cristã?
Como você tem reagido diante das provações?
Com:
 Murmuração?
 Desânimo?
 Fuga?
 Negação?
 Orgulho?
 Incredulidade?
 Ou confiança (se apegar na fidelidade de Deus) e humildade (sempre estar aberto para aprender)?









OPRESSÕES: TENHA OUSADIA ESPIRITUAL
“Estejam alertas e vigiem. O Diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a
quem possa devorar.” 1 Pedro 5.8
Como exercer sua autoridade espiritual?
 Tenha uma vida de santidade (aumente sua percepção espiritual)
 Tenha uma vida de adoração

 Renove seu coração pela vida devocional
 Passe nos testes (nos confrontos espirituais)
LIMITAÇÕES: TENHA CORAGEM
 “Jesus disse ao dirigente da sinagoga: Não tenha medo; tão-somente creia. Mas todos começaram a rir de
Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem, tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que
estavam com ele, e entrou onde se encontrava a criança. Tomou-a pela mão e lhe disse: Talita cumi!, que
significa menina, eu lhe ordeno, levante-se!. Imediatamente a menina, que tinha doze anos de idade,
levantou-se e começou a andar. Isso os deixou atônitos.” Marcos 5.36b,40-42
 O evangelho de João tem uma super história – a ressurreição de Lázaro! Jdesus ressuscitou Lázaro depois
de 4 dias. Há limites intransponíveis para Jesus? NÃO!


O que morreu na sua vida?
 Seu casamento?
 Suas finanças?
 Um sonho?
 Sua saúde?
 Seu ministério?
 Sua sexualidade?
 Seu caráter?



As lições da ressurreição de Lázaro:
 Não há caso perdido para Deus.
 Deus não demora, Ele capricha!
 Jesus sente a nossa dor.
 Ele quer romper a nossa incredulidade.
 Não há nada que Ele não possa curar!

SEDUÇÕES: TENHA A DIREÇÃO DO ESPÍRITO SANTO
 “Venha o teu Reino; seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu.” Mateus 6.10
 Há coisas que você sabe que precisa realizar e não tem feito?
 Há coisas que você sabe que não pode fazer e tem feito?
 O motivo? Você tem se deixado levar pelas seduções humanas?
 Jesus tinha uma única direção: fazer a vontade do Pai.
 Pois desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. João
6.38
 Chegou a hora de você viver numa outra dimensão – a espiritual. Jesus estava aqui, mas com o coração
no Pai. Para Ele a vontade do Pai estava acima da Sua vontade pessoal.
DÚVIDAS: TENHA CONVICÇÕES
 “Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo; falará
apenas o que ouvir, e lhes anunciará o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu
e o tornará conhecido a vocês.” João 16.13,14
 Há tanto ruído de comunicação em nossos dias...
 A voz da mídia.
 A voz da religião.
 A voz da carne.
 Mas a voz do Espírito Santo precisa ser para nós, inconfundível.
 O relacionamento próximo com alguém nos faz até pressumir no que o outro está pensando. Já a intimidade
com o Espírito Santo fará com que você não só pressuma, mas tenha a certeza da vontade do Pai!
CONCLUSÃO
 “Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremonos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que
nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe
fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus.” Hebreus
12.1-2
 Renove suas atitudes! Se este é o seu desejo ore assim.

