Retomando:Nosso desafio da semana passada foi o de deixar para trás o milagre à nossa maneira e
aceitar que Jesus faça o milagre à Sua maneira. Você conseguiu?

Estudo 19 – Nada nos Separará

 Resumo:Esta semana falaremos a respeito das lutas que vêm sobre a nossa vida para tentar
nos fazer desistir da vida com Deus. Aprenderemos o que a Palavra de Deus tem a nos
ensinar sobre esse assunto e como fazer para nunca desistir.

Texto: Romanos 8: 35-39.
Introdução: Quando paramos para ouvir as histórias das pessoas mais velhas, na maioria das vezes,
são histórias que nos chamam a atenção e até mesmo nos comovem pela perseverança, pelo esforço
da pessoa em lutar por algo, por conquistar alguma coisa ou até mesmo diante das lutas do diadia.Pessoas que tinham garra o suficiente para nunca desistir de seus objetivos (estudar, cuidar da
casa e dos filhos, manter relacionamentos, etc.), mesmo diante de dificuldades extremas. Talvez
você conheça alguém que batalhou muito, que enfrentou muitas dificuldades para conseguir estudar,
por exemplo. A impressão que temos é que essas pessoas eram mais resistentes e mais dispostas
a lutar por coisas que consideravam valiosas. Nossa geração, porém, parece desconhecer a
palavra persistência. Vivemos em meio à muitas facilidades e as coisas, nos nossos dias, são boa
parte descartáveis, até mesmo os relacionamentos. Repare: Quando algo parece estar com algum
defeito, jogamos fora, quando o casamento encontra as suas dificuldades, nos divorciamos, se
encontramos alguma dificuldade para terminar os estudos, abandonamos, e por aí vai. Parece que
não há mais em nós, a perseverança e a disposição para lutar e alcançar o nosso objetivo.
1)Por que você acha que as pessoas hoje em dia desistem facilmente das coisas?
Hoje em dia, parece que é muito fácil desistir das coisas. Tudo é tão descartável! Não há uma pessoa
sequer que já não tenha desistido de algo por causa das lutas. Infelizmente, vemos até mesmo pais
que desistem de seus filhos porque eles parecem não corresponder aos seus esforços. É triste
percebermos que essa mesma dificuldade em enfrentar lutas por um objetivo maior, se estende ao
nosso relacionamento com Deus. Muitas pessoas, quando chegam as lutas e os problemas, já
logo pensam em desistir, pois acreditam que aquela dificuldade seja grande o suficiente para
afastá-las do Senhor. O texto que lemos de Romanos, nos faz uma linda e poderosa afirmação:
Nada poderá nos separar do amor de Deus. Paulo nos fala a respeito de uma lista de coisas que
realmente são muito difíceis e parecem ser muito grandes, mas ele afirma que nenhuma delas tem
força suficiente para nos separar do amor de Deus. Isso quer dizer que nenhuma luta, nenhuma
dificuldade ou problema que surja na nossa vida, tenha força o bastante para nos fazer
desistir de continuarmos a viver uma vida com Deus.

2)Você acredita ser possível viver uma vida com Deus sem nunca desistir?
Existe uma estatística que diz que para cada pessoa compromissada com Deus, existe uma que
desistiu do relacionamento com Ele. Isso é muito triste. Não é desejo de Deus que venhamos a
desistir, pois a Sua palavra nos garante que para aquele que perseverar até o fim, haverá uma
recompensa, pois o melhor sempre está por vir. A Bíblia nos dá algumas orientações para que nós
possamos permanecer firmes em Deus mesmo diante das lutas.
I – Lembrar que nós já somos mais que vencedores. Não há nenhuma dificuldade que antes, já
não tenha sido vencida por Jesus. Quando Ele morreu na cruz e ressuscitou, Ele nos tornou mais do
que vencedores. Às vezes, as lutas parecem que são grandes o suficiente para nos vencer, para
nos derrotar. Mas esta é somente a aparência, pois a verdade é que nós somos mais do que
vencedores. A vitória sobre o seu problema já está garantida. Lembre-se sempre desta verdade.
II – Ter a certeza do que a palavra nos diz. No texto de Romanos, Paulo diz que ELE ESTÁ
CERTO de que nada poderá separá-lo de Deus. Ter em nosso coração a certeza de que nada é
capaz de nos afastar de Deus, nos ajudará a persistirmos, a lutar com garra sabendo que Ele
está conosco e que já nos deu a vitória. A Palavra de Deus é a verdade, por isso, podemos ter a
certeza de que tudo o que Nela está contido se cumprirá.
III – Lembrar que Deus já nos deu o que precisamos.Muitas vezes desistimos porque não temos
a consciência de que já temos o que precisamos para vencer. II Timóteo 2: 7, nos diz que Deus não
nos deu espírito de covardia, mas de coragem. A coragem já está sobre a sua vida, então lute, seja
valente, faça o que for preciso, permaneça com seu relacionamento com Deus e você jamais se
arrependerá disso.
Conclusão: Não importa o tamanho da nossa luta, precisamos saber que nada neste mundo tem
força o suficiente para nos afastar de Deus. Não podemos desistir de nos relacionar com o Senhor
por pensar que o problema é maior, que não vale a pena a luta, pois a nosso favor estão todas as
coisas que a Palavra de Deus nos ensinou. Temos o próprio Deus ao nosso lado. Você gostaria de
permanecer com Deus até o final? Levante a mão, vamos orar.
Desafio:Esta semana, separe um tempo para meditar no que você aprendeu neste estudo e anote
quais são as lutas que tem trazido ao seu coração a vontade de desistir de permanecer na vida com
Deus. Procure seu líder de célula e compartilhe com ele para que vocês possam orar juntos.

