TEMPO DE DEUS COM
NO AGITO DA VIDA
Agosto – Estudo 04

MOMENTO DA VISÃO
Estamos com Deus o tempo todo, mas não estamos a
sós com Ele o tempo todo. Quem só O ouve no agito,
confunde sua voz com outras, como a pressão,
circunstâncias, pessoas e necessidades. Um tempo só
com Deus nunca pode ser suprimido por nenhuma
outra atividade.
QUEBRA GELO:
Pregunta na sua célula:
1. O que você faz quando quer ouvir alguém, mas, você está no meio de muito barulho?
2. Você já esteve numa situação onde todos tentavam falar ao mesmo tempo?
TEXTO: Lucas 5:12-16
INTRODUÇÃO:
 Namoro, trabalho, ministério, decisões, formação sem tempo com Deus é um prenúncio ao caos. Algo
errado vai acontecer, pode esperar!
 Vida agitada sem tempo no secreto com Deus é uma tragédia anunciada!
 Com quem você anda pode determinar quem você é e aonde chegará em sua vida.
 O QUE FAZER PARA VENCER NO AGITO DA VIDA?
1. ASSUMA O CONTROLE DA SUA AGENDA
 “Mas Jesus retirava-se.”
 1Portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam
completamente a Deus como um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a ele. Esta é a
verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. 2Não vivam como vivem as pessoas deste mundo,
mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês
conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a ele. (Rom. 12.1-2).
 Tudo vinha para atropela-lo, mas ele não permitia! “Mas”. Ele assumia o controle.
 Se você não fizer sua agenda, outros a farão.
 “A concentração de um cristão é mais importante do sua consagração” (Oswald Chambers).
 Vença o agito da vida antes que ele destrua você!
 Não espere ter mais tempo e vida mais tranquila para colocar sua vida em ordem.
 Vida pacata e confortável é coisa de gente pequena, vazia e irrelevante, não é isso que você busca para
você.
2. FAÇA SACRIFÍCIOS PELO QUE MAIS IMPORTA
 “para lugares solitários”
 O homem é a única criatura conhecida que pode transformar e remodelar a si mesmo, alterando sua atitude.
(John Maxwell).
 Ficar sozinho, longe de todos, dedicar um tempo, fazer silenciar todas as vozes. Suprimir um compromisso
pelo compromisso de ficar somente com Deus, este é o seu “sacrifício, o seu culto racional” de Romanos
12.
 Se Jesus fazia é por que era importante, ele não iria parar para isso se não fosse, pois Jesus nunca foi de
perder seu tempo. Ele é o exemplo de uma vida focada.
 Não faça sacrifícios pelo que não é importante, sua vida é valiosa demais para isso. Tem gente que se
sacrifica por um filme ruim, acordado na madrugada. Tem gente que se destrói, se sacrificando em um
relacionamento doente, com aparência de bondade, tem gente que se sacrifica por religiosidade, tem gente
se matando apenas por dinheiro nesse mundo, isso não é algo de valor!
 Troque seus desejos por suas prioridades!
 Mas o que realmente tem valor, vale todo o seu esforço! Veja:







“O Reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo-o encontrado,
escondeu-o de novo e, então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. O
Reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de
grande valor, foi, vendeu tudo o que tinha e a comprou.” (Mat. 13.44-46).
Sem sacrifício não há fogo.
Sem renúncia, não há poder.
Sem o poder de Deus, você fica limitado e paralisado.

3. CONTE COM A AJUDA DE DEUS
 “e orava.”
 No secreto, você se vê, você é relevado diante de Deus! E é aí que você mais pede ajuda.
 “Ó Senhor Deus, tu me examinas e me conheces. Sabes tudo o que eu faço e, de longe, conheces todos
os meus pensamentos. Ó Deus, examina-me e conhece o meu coração! Prova-me e conhece os meus
pensamentos. Vê se há em mim algum pecado e guia-me pelo caminho eterno.” (Sal. 139.1-2, 23-24).
 Quem pede a ajuda de Deus, não perde para si mesmo. Não perde para o mundo, não perde para o diabo!
 Autoridade espiritual é algo que se conquista!
CONCLUSÃO
 Mais do que viver uma experiência, mas do que ter tempo com Deus, a vida espiritual deve ser uma decisão
diária de busca para nos manter firmes em nossos relacionamentos com Deus.
 Crie o hábito, envolva-se numa luta pessoal e intensa. Lute pelo que importa, e eleve suas conquistas!

