Retomando:Na semana passada fomos desafiados a anotar as coisas que trazem ansiedade ao nosso
coração e exercitar a nossa fé em relação a elas. Como foi? O que você percebeu?

Estudo 14 – Com o Tanque Cheio

 Resumo:Esta semana falaremos a respeito da vida no limite na qual vivemos. Aprenderemos
a importância de sermos cheios e os passos necessários para que esse enchimento aconteça.

Texto: Lucas 24: 49e Efésios 5: 18.
Introdução: É fato que estamos vivendo em tempos de crise, até mesmo a pessoa mais
desinformada tem se manifestado diante de tudo o que temos vivido nos últimos dias. As pessoas
tem andado na correria, o desespero tem tomado conta de muitos.Podemos perceber que as pessoas
chegaram no seu limite. Há um esgotamento muito grande visível a todos. Mateus 5: 6 Jesus fala:
Bem aventurados os que tem fome e sede de justiça porque eles serão fartos. Temos tido fome e
sede de justiça, mas a palavra de Deus nos garante que nós seremos fartos, nós seremos cheios.

1)Como você descreveria uma vida no limite?
Em meio à crise, à correria, à tantas atividades em que estamos envolvidos e às exigências de um
mundo egoísta, encontramos muitas pessoas que estão vivendo no limite. No limite do corpo, limite
da alma e do espírito. As doenças emocionais que são tão comuns hoje são um grande indicativo
desta vida no limite na qual vivemos.Essas coisas são tão comuns que são encaradas com
naturalidade hoje em dia.A vida no limite nos faz viver em meio aos riscos, é desgastante. Você
já deve ter ficado com a bateria do seu celular no limite para acabar quando ainda precisava muito
dele. Nessas horas, geralmente colocamos um pouco na tomada somente para que saia do vermelho.
Mas em pouquíssimo tempo, logo precisará de bateria novamente. A pessoa que vive no limite está
sempre á mercê do desgaste, sujeita a ficar sem nada a qualquer momento.O texto que lemos de
Efésios, nos deixa clara a direção de Deus para a nossa vida. No início do versículo ele diz: Não vos
embriagueis com vinho em que há contenda. Ele está falando exatamente da pessoa que está no
limite e aceita ser cheio de qualquer coisa. Então começa a buscar o enchimento em coisas do
mundo, em coisas que não vão encher de fato, somente trazer uma falsa impressão de estar cheio.
Então Ele nos fala: Mas enchei-vos do Espírito. Quer dizer que existe algo que pode nos encher
da maneira que precisamos ser cheios. Ser cheio do Espírito é para nós uma ordem de amor e
de cuidado para com a nossa vida, para que possamos sair do limite. Você deseja sair do limite?
Deseja ser cheio de verdade?

2)Você sabe o que fazer para ser cheio?

Há somente um que pode encher o tanque das nossas vidas: O Espírito Santo. Quando a Bíblia nos
fala para nos enchermos do Espírito, significa que somente Ele tem aquilo que necessitamos para
termos uma vida cheia. A Bíblia nos ensina os passos de como termos essa vida cheia e
consequentemente completa.
I – Deixar as desculpas. A desculpa é dificuldade em assumir responsabilidades. É vontade de
Deus que todos nós tenhamos uma vida cheia do Espírito Santo, mas o interesse em que isso
aconteça e a responsabilidade de buscar esse enchimento é nosso, somente nosso.A vida sem
desculpas trás transformação para a nossa vida.Deixe hoje mesmo as desculpas.
II – Permanecer até que... Não é fácil ficar no mesmo lugar, permanecer, ter perseverança, mas
sabemos que ela vai acabar com o nosso vazio porque o Espírito Santo vai nos encher. No meio do
caminho, lutas e dificuldades vão surgir, mas a orientação de Jesus para nós é exatamente
para permanecermos até que... até que algo aconteça, até que Deus derrame sobre o nosso
coração, até que a carga esteja completa.
III – Renovar o Odre. Em Mateus 9: 17 vemos Jesus ensinando que existe um vinho novo para ser
derramado sobre a nossa vida, mas para que isso aconteça é necessário que o odre seja novo. O
vinho novo é o que o Espírito Santo quer derramar para encher a nossa vida e o odre somos nós. É
necessário deixar a velha vida, o pecado, as mágoas, os ressentimentos, a falta de perdão para
trás. Para que a nossa vida seja de fato cheia pelo Espírito Santo, não pode haver nada velho
ocupando lugar em nós. Renove hoje a sua vida para que você seja completamente cheio.
Conclusão: O Espírito Santo está à nossa disposição, com um vinho novo preparado para derramar
sobre nós a fim de que sejamos cheios. Não precisamos mais viver uma vida no limite. Deus deseja
nos levar à uma vida abundante, cheia e feliz. Você deseja isso para a sua vida? Levante a mão,
vamos orar.

Desafio:Nosso desafio desta semana será o de vasculhar nosso coração e perceber o que ainda
precisamos deixar para trás para que o nosso odre seja renovado. Ore entregando a Deus e em
seguida comece a pedir que o Espírito Santo encha o seu coração. (Lembre-se: Permaneça até que...)

