ONDE POSSO MELHORAR MINHA
VIDA COM DEUS?

Outubro
ESTUDO - 2

MOMENTO DA VISÃO
Hoje veremos a importância de vez por outra pararmos e avaliarmos nossa vida, nosso relacionamento com
Deus, e podermos corrigir o que precisa ser corrigido para continuar crescendo em nossa comunhão e
santidade.
QUEBRA-GELO
Para introduzir este estudo, faça as seguintes perguntas aos presentes:
1. Que nota de 0 a 10 você daria para o seu relacionamento com Deus?
2. Você consegue separar algum momento por dia para conversar com Deus?
TEXTO: Salmo 142
INTRODUÇÃO:
• Um automóvel pode rodar muitos quilômetros sem parar numa oficina, mas, por melhor e mais caro que
seja, não vai rodar a vida toda sem que algumas peças sejam substituídas.
• Podemos viver parte da vida sem acompanhamento médico ou sem tomar algum remédio, porém em
determinado momento isso se fará necessário em nossa vida.
• Podemos construir uma casa sólida cuja estrutura resista por muito tempo, mas reparos periódicos serão
inevitáveis.
• Para que o avião voe milhares de milhas sem escala, é preciso um rigoroso planejamento de revisões, pois
uma pequena falha no ar poderá ser fatal.
• Essas ilustrações mostram a necessidade de analisar, refletir, rever, reformular as questões mais básicas
e naturais da vida.
• O final de mais um ano pode ser um momento propício para essa autoavaliação. Vejamos alguns textos
que nos falam a respeito:
1. NÃO INSISTA NOS MESMOS ERROS.
• As coisas não têm andado bem? Pare e reavalie!
• “Vocês têm plantado muito, e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se
satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa
bolsa furada”. Assim diz o Senhor dos Exércitos: “Vejam aonde os seus caminhos os levaram!” (Ageu 1.6,7).
2. PEÇA A DEUS QUE LHE MOSTRE SEU ERRO.
• Deus conhece o seu coração! Você não sabe onde está o erro? Peça a ele que o revele a você. Corrija-o
e, então, siga pelo caminho certo.
• Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração; prova-me, e conhece as minhas inquietações. Vê se em
minha conduta algo te ofende, e dirige-me pelo caminho eterno (Salmos 139.23,24).

3. QUEBRANTE SEU CORAÇÃO.
• Deus quer de você um espírito e um coração quebrantados, para que ele possa aperfeiçoá-lo. Dificilmente
Deus usará um coração arrogante e vaidoso. Ele não rejeita a oração vinda de um coração quebrantado.
• Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado; um coração quebrantado e contrito, ó
Deus, não desprezarás (Salmos 51.17).
4. RECOLHA-SE PARA UM RETIRO ESPIRITUAL.
• Davi orou na caverna quando se encontrava em meio a grande perigo. Procure um lugar para seu retiro
espiritual. Não precisa ser necessariamente uma caverna, é claro, mas o isolamento é interessante (Salmos
142).
PARA MELHORAR SUA VIDA COM DEUS:
1. FALE DIRETAMENTE COM ELE (V. 1)
• “Em alta voz clamo ao Senhor; elevo a minha voz ao Senhor, suplicando misericórdia”.
• Clamar é diferente de orar. O clamor é uma súplica. Rogue a Deus por aquilo que o aflige. Deus ouve o
coração quebrantado, lembra-se?
2. ABRA O CORAÇÃO PARA DEUS, SEM RESERVAS (V. 2)
• “Derramo diante dele o meu lamento; a ele apresento a minha angústia”. Eu conto a Deus todos meus
problemas porque confio nele! Como disse o pr. Élcio Lessa em uma de suas pregações: “Agonize diante
de Deus para não agonizar diante dos homens”.
3. LIBERE SEU ESPÍRITO PARA DEUS AGIR EM VOCÊ (V. 3)
• “Quando o meu espírito desanima, és tu quem conhece o caminho que devo seguir. Na vereda por onde
ando esconderam uma armadilha contra mim”.
• Deus sabe tudo sobre você. Deixe-o agir, trabalhar, mexer em sua vida. Não se deixe desanimar. Não
desista. “Olha para a minha direita e vê; ninguém se preocupa comigo. Não tenho abrigo seguro; ninguém
se importa com a minha vida. Clamo a ti, Senhor, e digo: Tu és o meu refúgio; és tudo o que tenho na terra
dos viventes” (v. 4,5).
• Ninguém o conhece nem poderia cuidar tão bem de você como o Senhor. Confie nele! O Senhor é o que
mais você deve desejar nesta vida. Ele é seu refúgio; é tudo o que você tem.
4. RECONHEÇA SUAS FRAQUEZAS DIANTE DE DEUS (V. 6)
• “Dá atenção ao meu clamor, pois estou muito abatido; livra-me dos que me perseguem, pois são mais fortes
do que eu".
• Você já reconheceu que seu inimigo é mais forte que você? Davi reconheceu. Só Deus é maior. Não se
superestime! O homem só é forte quando reconhece as pequenas coisas que podem fazê-lo cair. Seus
inimigos podem ser mais fortes que você, mas não mais que o Senhor! Apenas Deus pode tudo!
5. RENOVE SEUS PROPÓSITOS DE VIDA APÓS AS CRISES (V. 7)
• “Liberta-me da prisão, e renderei graças ao teu nome. Então os justos se reunirão à minha volta por causa
da tua bondade para comigo”.
• Peça a Deus que o livre de seu sofrimento e louve-o na igreja, junto com o povo do Senhor. Procure
aprender com as experiências da vida, ainda que ruins.
CONCLUSÃO
• Um compromisso, para depois de uma autoavaliação e um retiro espiritual: “Purifica-me com hissopo, e
ficarei puro; lava-me, e mais branco do que a neve serei” (Salmos 51.7).
• Reconhecendo seu pecado, Davi fez uma autoavaliação espiritual e assumiu um compromisso com Deus.
Você deseja fazer o mesmo hoje?
ORE POR VOCÊ:
• Para ter um relacionamento melhor com Deus.
• Para que sua vida devocional não seja um fardo, mas um constante momento de alegria e prazer.
ORE PELOS OUTROS:
• Ore por aqueles que tem dificuldade de se relacionar com Deus.
• Ore pelos novos crentes e por todos que estão chegando na igreja.

