Setembro
ESTUDO - 1
MOMENTO DA VISÃO
Estamos na série Palavras de Renovação e o tema de hoje é: RENOVE SEU AMBIENTE.
Por ambiente entendemos:
Ambiente - Que envolve ou está à volta de alguma coisa ou pessoa
Hoje iremos falar do papel do mundo que nos cerca, como agente influenciador de nossa vida com Cristo.
É curioso perceber como a Bíblia tem várias passagens a respeito de renovar ambientes, com conotação de
mudar, trazer o novo, purificar, substituir o velho. Entendemos que devemos manter limpas as mãos, os pés,
as vestes, o templo, a boca, a casa etc.
QUEBRA-GELO
Pergunta na sua célula:
1. Você se considera uma pessoa organizada ou bagunçada?
2. Você gosta de pôr em ordem as coisas com que você trabalha?
TEXTO: João 2:15
INTRODUÇÃO:
 Quando renovamos um ambiente, nos lembramos de por que ele existe.
 Da fruteira no centro da mesa da sala, ao quartinho que era de estudo e virou depósitos, perdemos da visão
o objetivo das coisas.
 Comece por você, seu objetivo é ser a imagem de Cristo na Terra, cada vez que é bombardeado pela mídia,
moda, pessoas, e tudo o mais que recebe como estímulo, vai perdendo este objetivo, o corpo perde o papel
de espelhar Jesus, para espelhar você; as mulheres perdem o tornarem-se femininas para tornarem-se
vulgar; os homens perdem a essência do masculino criado por Deus, e vão aos extremos de ficarem dias
sem tomar banho ao culto à sua própria forma.
 Renovar ambiente traz possibilidade de encontrar todo tipo de impurezas, as visíveis e as invisíveis, as que
se acumularam durante anos e as que estão ainda no ar e vão sedimentar a qualquer momento.
 Renovação envolve mudanças de ambientes, seja pronto, para as etapas:
1. O ANTES
 Comece em meio à oração. “Jesus subiu a Jerusalém.” (v.13)
 O templo de Jerusalém era símbolo do sistema eclesiástico dos judeus, o maior e mais grandioso de todos
os palácios e edificações em Jerusalém. Era naquele lugar que o povo se reunia para se relacionar com
Deus. Aquele local era o centro da vida de uma nação. Então o ato de Jesus ter ido ali e feito uma renovação
no ambiente, nos remete a crer que é no relacionamento com Deus que toda mudança começa.
 Peça ao Senhor para lhe mostrar o que precisa ser renovado.



Ouça a direção do Espírito Santo. “Tirai daqui estes...” (v.16)
Receba em fé as diretrizes de como fazer.



Nosso Senhor institui a reforma. Ele lança fora as coisas que não pertencem a um lugar. Todos os
ornamentos e parafernálias, todo incenso e paganismo. Ouça as palavras de Jesus: “Tirai daqui estes...”
(v.16), a liturgia vazia deve ser lançada fora. Ele extirpa o que é falso, seja na doutrina, na prática ou no
comportamento. Ele restaura a simplicidade original




Seja firme nas suas decisões. “ lançou todos fora do templo,... espalhou ,... e derribou as mesas (v.15)
Lembre-se: Jesus era convicto da sua missão, do seu chamado, segundo João Batista Ele viria batizar com
o espírito e com fogo, nos lembrando de que, além de Príncipe da Paz, Ele é Rei da justiça. E que em Lc
3.17 é profetizado o que faria: “A sua pá ele tem na mão, para limpar completamente a sua eira e recolher
o trigo no seu celeiro, porem queimará a palha em fogo inextinguível”
Tenha convicção e enfrente as consequências.



2. O DEPOIS
 Multiplique sua influência. “muitos, vendo os sinais que fazia, creram no seu nome.” (v.23)
 Jesus era capaz de influenciar multidões com suas atitudes e sua autoridade. Pessoas serão impactadas
com suas posturas, visto que ambientes são provas visíveis de que algo tem mudado em você e neste
mundo que vivemos isto chama atenção. Veja Nicodemos, provavelmente ele tenha sido atraído para Jesus
por causa da atitude no templo. E daí se desencadeia uma das conversas mais lindas de conversão dos
evangelhos. (veja João 3)
 As mudanças proporcionam empatia e inspiração.












Viva uma nova dimensão espiritual. “ E os seus discípulos lembraram-se do que está escrito” (v.17)
Quando nos identificamos com Jesus recebemos mais do seu poder.
Além dos discípulos retomarem em suas mentes de porções da palavra, pois é pelo espírito que se tem
entendimento espiritual.
Veja também que outra revelação espiritual é mostrada em Jesus, no v.21 quando Jesus chama seu corpo
de santuário, Ele substitui o templo com seu culto pela igreja. No lugar do templo material Jesus levantará
pela sua ressurreição uma nova comunidade de santos que terá pleno acesso a Deus por intermédio dEle.
Em Lc 2.14 temos templo no grego hieron - templo com áreas em volta
Nos v.19,21 santuário no grego naos - lugar santo santos dos santos
Caminhe por um processo permanente de crescimento. “E não necessitava de que alguém testificasse
do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem.” (v.25)
Jesus sabia muito bem da impulsividade do ser humano e quão drástica e facilmente eles mudam de pensar.
Embora impressionados por causa dos milagres de Jesus, em um momento de desânimo podem passar de
seguidores fiéis a acusadores.
As mudanças devem ser constantes, para que possamos estar na dependência e conexão com Deus.
Aproveite os processos de Deus em sua vida e dê um ponto de partida às renovações. Comece aos poucos
e não se sobrecarregue, lembre-se tudo tem seu tempo e hora certa.
A fonte da renovação diária está em Jesus.
Vemos em Malaquias uma palavra messiânica que viria se cumprir na purificação do templo e se cumpre
hoje em nossas vidas, pois a palavra é atemporal e viva para nos exortar e ensinar.

CONCLUSÃO
 “Pois Ele será como fogo, para nos purificar, será como sabão para nos lavar. Ele se sentará para purificar
os sacerdotes, os descendentes de Levi, como quem purifica e refina a prata e o ouro.” Malaquias 3.2 e 3

