Retomando: Na semana passada fomos desafiados a anotar em nosso caderno de devocional, quais
são as maiores lutas que temos enfrentado, as que trazem grande desgaste para a nossa vida. Em
seguida, orar entregando essas batalhas ao Senhor. Você conseguiu fazer isso? Percebeu algo de
diferente? Compartilhe.

Estudo 30 – E Ele Tudo Fará

 Resumo:Na célula de hoje, falaremos a respeito da indignação que a prosperidade do ímpio
pode nos causar. Aprenderemos a ter posturas que nos ajudarão a ter uma vida sem estresse,
tendo a ajuda de Deus conosco.
Texto: Salmos 37:1-5.
Introdução: Estafa, estresse, correria, cansaço. Quanto mais nos aproximamos do final do ano,
parece que essas palavras começam a ser mais constantes e reais em nossa vida. Corremos de um
lado para o outro, nos empenhamos, lutamos e não podemos parar, pois existem coisas na nossa vida
que precisam ser feitas. Mas muitas vezes parece que todo o nosso esforço não tem adiantado de
nada e quando olhamos à nossa volta, percebemos que outras pessoas, que sequer servem a Deus,
estão tendo resultados excelentes em suas correrias e o seu empenho tem gerado frutos que nós
mesmos gostaríamos de colher. Na maioria das vezes, esta realidade vem abater o nosso coração e
trazer certo desânimo dentro de nós.
1)Alguma vez você já comparou a sua vida com a de alguém que não serve a Deus e ficou
indignado?
Procuramos viver uma vida que agrade a Deus, trabalhamos de forma correta e honesta, lutamos
para que nossa índole seja mantida como boa, mas em alguns momentos, olhamos ao nosso redor e
percebemos a prosperidade de pessoas que vivem uma vida completamente fora dos padrões de
Deus. Pessoas que enriquecem ilicitamente, que gastam seu dinheiro em coisas que desagradam a
Deus e que aparentemente estão indo tão bem! Parece até mesmo que se esforçam menos do que
nós, mas têm mais resultados. Essas coisas acabam trazendo certa indignação ao nosso coração. No
Salmo que lemos, podemos perceber que Davi estava em um desses momentos de reflexão. Mas ele
nos dá um valioso conselho: não se indigne por causa deles. Davi nos mostra que aquele que vive
uma vida pecaminosa, em breve colherá os frutos desse estilo de vida e todo o esforço que
fizeram terá sido em vão. Muitas vezes, comparamos a nossa vida com a vida daqueles que não
servem a Deus, mas esta é uma comparação injusta. Precisamos nos lembrar de que temos um
Deus que trabalha por nós. Davi nos mostra que se andarmos nos caminhos que o Senhor nos
propõe, então logo veremos o resultado do nosso esforço. Não precisamos viver debaixo do
estresse, correndo uma correria que não pertence a nós e gastando a nossa vida com aquilo que não
trará o verdadeiro resultado. Nossa vida pode e deve ser uma vida em paz, uma vida leve e próspera.
É desejo de Deus que nós sejamos felizes e Ele fará tudo para que possamos desfrutar do que Ele
planejou.

2)O que você acredita que seja necessário para viver uma vida longe do estresse e do desgaste?
Enquanto muitos acreditam que não ter estresse ou desgaste é viver uma vida onde se tem tudo, a
palavra de Deus nos mostra algo muito diferente disso. Esse pensamento faz parte da mentalidade
daqueles que não conhecem ao Senhor. A Bíblia nos mostra que Deus é quem trabalha por nós. Ele
tem prazer em agir em nosso favor quando temos algumas posturas simples, porémmuito eficazes.
I – Entregar o caminho ao Senhor e confiar Nele. A maioria das nossas dificuldades vêm do fato
de não conseguirmos entregar nosso caminho ao Senhor e confiar Nele. Aprendemos desde muito
cedo a lutar por aquilo que sonhamos e desejamos, muitas vezes sem contar com a ajuda de
ninguém, visto que encontrar em quem confiar é muito difícil. Mas Davi nos orienta exatamente o
contrário. Precisamos entregar toda e qualquer área da nossa vida ao Senhor e confiar que Ele
tudo fará em nosso favor. Você consegue praticar esta orientação?
II – Fazer o bem. Muitas vezes, somos tentados a nos indignar quando vemos pessoas fazendo
coisas erradas e indo tão bem. Nesse momento, muitos até chegam a se corromper, pelo fato de não
enxergarem nenhuma consequência para essas pessoas. Mas a bíblia nos mostra que eles terão sim, a
sua consequência. Por isso, Davi nos orienta a fazer o bem. Agindo corretamente, de acordo com
a palavra de Deus, temos a garantia de que iremos bem e que Deus está trabalhando em nosso
favor. Não podemos jamais desistir de fazer o bem , mesmo quando somos tentados a isso.
Precisamos nos lembrar que colheremos os frutos das nossas boas escolhas.
III – Encontrar o prazer em Deus.Nosso prazer jamais deve estar em outra coisa que não em
Deus. Muitos têm prazer em si mesmos, em satisfazer seus desejos, haja o que houver, custe o que
custar. Quando o nosso prazer está no fato de termos a Deus e podermos contar com Ele, então
estamos trazendo sobre a nossa vida, a garantia que precisamos, de que Ele jamais nos abandonará.
Quando nosso prazer está em Deus, nosso foco muda de lugar e quando menos esperarmos, as
nossas necessidades estarão supridas e teremos uma vida feliz e leve.
Conclusão: Como é bom saber que podemos contar com o Senhor para que a nossa vida seja mais
leve e mais feliz. Enquanto os ímpios não têm essa garantia, podemos ter a certeza de que o Senhor
deseja o nosso melhor e trabalha por nós para que tenhamos uma vida feliz e mais leve. Você deseja
ter essa vida? Deseja sair do estresse e do desgaste em que se encontra hoje? Levante a mão, vamos
orar.
Desafio:Esta semana, nosso desafio será o de praticarmos a nossa confiança em Deus a fim de que
Ele possa fazer tudo por nós. Identifique em quais áreas você não tem conseguido descansar e
confiar que Deus irá agir. Compartilhe com o seu líder as áreas que você identificou.

