
Retomando: Na semana passada fomos desafiados a perceber quais coisas têm inquietado o nosso
coração e entregar ao Espírito Santo. Como foi sua experiência?

Estudo 16 –Esperança em Meio à Destruição

 Resumo:Esta semana falaremos a respeito de como a destruição de algo dentro de nós pode
ser prejudicial. Aprenderemos o que a palavra de Deus tem reservado para nós a respeito
disto. E veremos a respeito da esperança de transformação em nossa vida.

Texto: João 10:10 e Jó 14: 7-9.

Introdução: Talvez você já tenha vivido a experiência de passar sempre por um mesmo lugar e
estar acostumado a ver uma casa, um estabelecimento ou prédio de anos, e um dia, simplesmente,
você se depara apenas com um lote vazio e tudo destruído. Quando isso acontece, até mesmo para
quem só passa observando, gera um choque: Como foi que tudo isso foi destruído rápido! Dias
depois, inicia-se uma nova construção que pode levar meses para ficar pronta. Essas coisas nos
fazem parar para pensar em como a destruição acontece de maneira tão rápida, ao passo que a
construção, exige tempo e dedicação.

1)Você já teve algo na sua vida que foi destruído?

Infelizmente, todos nós, passamos por experiências em nossa vida, onde algumas coisas construídas
anos a fio, são destruídas do dia para a noite. Por exemplo: um casamento onde um dos cônjuges trai
o outro, um relacionamento de amizade rompido por brigas, uma dívida inesperada que consome
todas as economias, uma enfermidade, morte, etc. A verdade é que a destruição pode ser muito
dolorosa e devastadora. Ela expõe, traumatiza e traz muito sofrimento. Quantos de nós, já não
vemos mais a possibilidade de viver aquele sonho tão lindo porque um dia algo o destruiu.
Muitos não conseguem mais seguir suas vidas em frente porque vivem debaixo de escombros
de traumas. A Bíblia nos fala em João 10: 10 que um dos objetivos do nosso adversário é
exatamente este: destruir. Foi assim que ele fez com Jó. O texto que lemos nos conta a história de
um homem que viu toda a sua vida, sua família, seus bens e até mesmo suas finanças serem
destruídas. Jó chegou ao extremo de sua vida, chegou num ponto de destruição onde muitos de nós
não aguentaríamos chegar. Talvez você também esteja no ponto máximo, ou tem em sua vida as
marcas de uma destruição tão cruel. Quando olhamos para trás e nos deparamos com um passado
marcado pela destruição, quando percebemos a dor em nosso coração, fica realmente difícil
acreditar que pode existir restauração para a nossa vida. Nossa tendência é pensar que nunca mais
será a mesma coisa. E realmente não será! Podemos escolher fitar nossos olhos na dor e usá-la
apenas para nos lamentar ou podemos permitir que Deus mude a nossa história e construa
algo novo, melhor do que antes.



2)De que maneira você acredita que Deus pode trazer a restauração para a sua vida?

É muito difícil acreditar que Deus pode restaurar o que já foi destruído e um dos motivos é
exatamente pelo fato de não sabermos como se dará esse processo. O fato de não entendermos a
maneira como Deus age em muitas situações, nos levam a desconfiar que não há mais saída para a
nossa dor ou dificuldade. Mas o nosso Deus está pronto para agir, se nós permitirmos e
obedecermos Suas orientações.

I – Confiar no poder de Deus para restaurar. Quando pensamos que não há nada a ser feito para
desfazer ou restaurar algo em nós, na verdade estamos desconfiando e até mesmo negando o poder
de Deus. Quantas vezes até declaramos que cremos no poder Dele, mas negamos isso dentro do
nosso coração, não permitindo que Deus faça o que Ele pode e tem para fazer. É hora de rejeitar
a incredulidade, de declarar de fato que você crê no poder de Deus e começar a viver a restauração.

II – Aproximar-se de Jesus. Jó declara que até mesmo para a árvore que foi cortada, que já tem sua
raíz envelhecida e seu tronco morto em pó, há esperança, pois ao cheiro das águas, voltará a viver!
Sim! Cheiro das águas, ou seja, ao menor sinal de proximidade com a vida, já há
transformação. Jesus é essa água que transforma. Foi o que ele ensinou para a mulher samaritana
em João 4. Ele ofereceu a si mesmo para ela, a água que restaurou toda a vida destruída daquela
mulher. Hoje, há cheiro das águas. Aproxime-se do único que pode trazer a restauração para a
sua vida e mudar a sua história.

III – Permitir que a vida abundante chegue até nós. Quando Jesus nos ensina e nos alerta a
respeito da estratégia do nosso inimigo de roubar, matar e destruir, imediatamente ele nos acalma:
Mas fiquem calmos, pois diferente dele, eu vim para trazer vida abundante. Há esperança para a sua
vida, nada está perdido quando se tem a Jesus. Quando Ele entra em nossa vida, somente não
recebemos a restauração se nós mesmos não permitirmos. É necessário permitir que Jesus
traga sobre nós a vida que Ele mesmo veio para nos trazer. Chega de viver uma vida de
destruição quando diante de nós está a possibilidade de restauração. Permita que a vida abundante
chegue até você.

Conclusão: Não existe nada que tenha sido atingido pela destruição que Deus não possa restaurar e
construir algo novo. O poder de Deus é sim suficientemente capaz de fazer mais do que pensamos
ou imaginamos. Você deseja esta restauração para a sua vida? Levante a mão, vamos orar.

Desafio:O desafio desta semana será o de nos lembrar de algo que foi destruído em nossa vida e que
já não havia mais esperança de restauração. Se possível, anote quais foram essas destruições e em
seguida declare sua fé no poder de Deus para restaurar e construir algo novo.

(Ao líder de célula: incentive seus discípulos a vasculhar fundo no coração, orar ao Espírito
Santo que traga à mente coisas que eles nem mesmo se lembram mais. E durante a semana,
procure ter um tempo com cada um a fim de conhecer ainda mais seus discípulos. Quero
profetizar que este será um momento libertador em sua célula, onde muitas coisas sem explicação
começarão a tomar forma de vitória.)




