Oração Inicial

Retomando: Semana passada, fomos desafiados a perguntar a Deus se realmente somos
obedientes e tementes a Ele. Também tivemos a oportunidade de fazer uma auto avaliação,
verificando se somos obedientes a Deus somente quando nos convém. Qual resposta você
teve?

Estudo 05 – Escolhe pois a Bênção

Resumo:Na célula de hoje, iremos falar sobre uma das escolhas mais importantes da nossa
vida. Veremos o que a palavra de Deus nos fala a respeito de escolhas e como fazer para
escolher o certo.

Texto: Deuteronômio 30:19-20 e Gálatas 6:7.
Introdução:Você já deve ter percebido que a todo momento nós fazemos escolhas. Muitas vezes
fazemos escolhas até mesmo sem perceber. Repare no seu dia: já ao levantar temos que escolher o
que vestir, o que comer, e por ai vai. No trabalho, tomamosvárias decisões, algumas importantes e
outras nem tanto. Por mais que tenhamos atitudes mecânicas, nunca deixamos de fazer algum tipo
de escolha. Algumas coisas que escolhemos são simples e não têm grande impacto sobre nossa
vida. Outras, porém, são de extrema importância e definem nossa vida não somente aqui na terra,
mas a nossa vida eterna, como, por exemplo, a escolha proposta por Deus a nós no texto que lemos
no início.
1)Olhando para suas escolhas, você acredita que tem escolhido a benção ou a maldição?
É interessante perceber que a Bíblia, em muitos momentos nos fala a respeito de escolhas. O texto
de Gálatas nos adverte que temos uma consequência para cada uma de nossas semeaduras, ou seja,
para cada escolha que fazemos. Muitas pessoas acreditam que estão escolhendo a bênção, mas
não percebem que as suas escolhas, suas semeaduras são totalmente o contrário daquilo que
desejam. Quantos buscam a bênção de Deus, mas não a escolhem de verdade através das suas
ações. O Texto de Gálatas já começa dizendo: não se deixe enganar, ou em outras versões, não
erreis! Essa advertência é justamente porque muitas vezes nós nos enganamos pensando que
estamos escolhendo a vida e a bênção, mas nossas atitudes estão nos conduzindo para a morte e a
maldição. Todas as vezes que escolhemos ceder ao pecado, estamos escolhendo morte. Todas
as vezes que escolhemos nos afastar de Deus estamos escolhendo maldição. Também fazemos
essas escolhas quando escolhemos não escolher nada. Há muitos que acreditam que não
precisam se posicionar em relação a Deus. Este é um engano muito grande, não se deixe
enganar! Sempre que nos mostramos apáticos, ou preferimos não nos posicionar, já estamos
escolhendo mal. Precisamos nos posicionar, nos decidir e mais ainda, escolher o certo.

2)O que você acredita ser necessário para escolher a vida?
Algumas pessoas pensam que somente por que são pessoas boas, já têm a bênção e a vida. Mas
olhando para as palavras que Deus nos fala no texto de Deuteronômio, podemos perceber que é
necessário muito mais do que uma boa conduta. As palavras e orientações de Deus para o povo de
Israel são as mesmas para nós hoje.
I – Amar a Deus. Este mandamento é citado várias vezes na Bíblia. Isso porque ele é de total
importância. Cumprir todas as outras coisas depende, em primeiro lugar, de amar a Deus. Talvez
você não sinta esse amor ainda, mas você pode pedir ao próprio Deus que derrame esse amor
em seu coração. Tudo se torna melhor e mais leve quando amamos a Deus.
II –Dar ouvidos à Sua voz. Aquele que ama a Deus ouve o que Ele diz. Muitas pessoas dizem
amar a Deus, mas ignoram seus mandamentos, fingem não ouvir a Sua voz, não obedecem ao
que Ele manda. Em João 14:21, vemos Jesus dizendo que aquele que tem os Seus mandamentos o
os guarda, esse é o que O ama. Obedecer a Deus, dar ouvidos a Sua voz nos levará até a vida, nos
conduzirá à bênção.
III – Achegar-se à Ele. A vida está em Deus, assim como a bênção. Não se pode alcançá-las sem
estar perto Dele. Achegar-se a Deus, pressupõe intimidade, relacionamento. A bênção e a vida
estão reservadas para os íntimos. Mas não é algo impossível como muitos pensam, é apenas uma
questão de querer. Em João 6: 37, Jesus fala que aquele que se achegar a Ele, de maneira nenhuma
Ele o excluirá. Relacionar-se com Deus, tornar-se seu amigo, é muito fácil pois Ele mesmo deseja
essa intimidade, basta apenas que nos acheguemos a Ele.

Conclusão:Já chega de nos enganar pensando que estamos escolhendo vida e bênção quando
nossas escolhas mostram o contrário. Nossas escolhas precisam ser condizentes com aquilo que
dizemos desejar. O próprio Deus nos aconselha: Escolhe, pois, a vida. É isso que você deseja?
Você quer hoje escolher a vida e a bênção? Levante a mão, vamos orar.

Desafio:Tire um tempo a sós para avaliar sua vida e meditar nesta pergunta:Olhando para as suas
decisões, qual você acredita ser o resultado das suas escolhas? Bênção ou Maldição? Vida ou
Morte?

