Retomando: No estudo anterior, nosso desafio foi o de verificar o que em nossa vida estava em
desacordo com a Palavra de Deus e alinhar a nossa vida com a Sua vontade. Também fomos
desafiados a jejuar buscando por mais santidade em nossa vida, pois a vinda de Jesus esta próxima.
Como foi essa experiência? Compartilhe conosco.

Estudo 58 - O que Ainda te Falta?

 Resumo: Durante este estudo, falaremos a respeito de algumas coisas que deixamos pendentes
em nossa vida. À luz da Palavra de Deus, aprenderemos a vontade do Senhor para nós e como
podemos agir para que nada fique para trás em nossa vida, nos impedindo de crescer.
Texto: Lucas 18:18-23
Introdução: Vivemos uma grande correria em nossa vida. Tentamos ao máximo colocar tudo em
ordem de maneira que tudo fique bem. Buscamos ser organizados, disciplinados em tudo, manter vida
devocional, fazer exercícios, ter boa alimentação, ter tempo de qualidade com a família, cuidar das
necessidades dos na nossa casa, ganhar dinheiro, e por ai vai uma enorme lista. Mas a verdade é que
somos falhos e não conseguimos dar conta de tudo. Quando engrenamos em algo, abandonamos outra
coisa, se começamos a nos exercitar disciplinadamente, abandonamos o devocional, se arrumamos
tempo para a família, abandonamos o tempo para nós mesmos. Somos limitados e em algum momento
iremos falhar. Precisamos porém, definir aquilo que realmente é o mais importante e dedicar a nossa
vida. A vida com Deus é o que precisa vir em primeiro lugar, a nossa salvação não pode correr riscos.

1)Você se considera um bom praticante da palavra de Deus?
Muitas pessoas consideram que são excelentes praticantes da palavra de Deus. Procuram cumprir
aquilo que a Bíblia orienta, são bons cristãos. Acreditam verdadeiramente que são bons praticantes da
palavra de Deus. Mas a verdade é que essa análise não deve ser feita apenas por nós, mas por Jesus,
que é Aquele que conhece todas as coisas. Nós pensamos, muitas vezes, que estamos certos, porém,
a própria palavra de Deus nos adverte que o coração é enganoso (Jeremias 17.9). O Jovem rico
acreditava que era exímio praticante da palavra de Deus e que não havia nada que o desabonasse.
Porém, Jesus conhecia o seu coração e sabia que faltava ainda uma coisa. E essa única coisa que
faltava, trouxe a ele uma grande limitação e Jesus chegou ate mesmo a usar o seu exemplo falando a
respeito de salvação. Em nossa vida pode acontecer o mesmo. Corremos o risco de pensar que está
tudo bem, mas sermos confrontados por Jesus, nos mostrando que ainda falta algo. O que ainda
falta ser ajustado à palavra de Deus em sua vida? Pode ser uma magoa do passado, uma ferida que
não foi curada, uma falta de perdão, um pecado escondido, algo que você considera tão pequeno ou
sem importância. Precisamos saber que a nossa prioridade, acima de qualquer outra coisa nessa
vida, é colocar em ordem a nossa vida com Deus. Ao invés de nos desgastarmos correndo atrás do
que pode apenas trazer aparência, precisamos nos esforçar para não permitir que nada em nossa vida
fique para trás, nos limitando na vida com Deus ou até mesmo colocando nossa salvação em risco.

2)O que ainda te falta?
Pense, ore, busque a Deus e seja sincero com você mesmo. Cada um conhece a si próprio o suficiente
para saber que precisam haver melhorias em nossa vida. Existe sim a possibilidade de uma vida inteira
de acordo com a palavra de Deus. Não aceite mais viver com pendências, com coisas guardadas em
seu coração, coisas que precisam ser colocadas fora para que a obra que Deus tem, se realize.
I – Reconhecer a nossa natureza falha. Quando acreditamos que somos bons o suficiente, jamais
daremos abertura para que uma reforma seja feita dentro de nós. Não reconhecer as falhas, nos torna
ainda mais falhos, mas pior do que isso, sem possibilidade de mudança. Hoje, reconheça que sua
natureza é falha e que precisa do toque de Deus. Reconheça que você pode errar e que pode haver
coisas pendentes dentro de você.
II – Reagir bem ao confronto de Jesus. O jovem rico não reagiu bem à palavra de Jesus. Ele não a
aceitou. Isso trouxe consequências para a sua vida. Jesus está te confrontando hoje e dizendo a você
que, conhece o seu coração e que existe ainda algo a ser feito. Como você recebe essa palavra em
seu coração? A sua reação será determinante para o seu futuro com Deus. Deixe seu orgulho de
lado, reaja bem ao confronto de Jesus.
III- Agir de maneira a combater a falha. Não basta apenas reconhecer as falhas, é necessário agir
para combate-las. Muitas pessoas até mesmo reconhecem seus erros, porém se acomodam alegando
que são assim mesmo e que irão morrer dessa maneira. Com certeza irão morrer assim, mas também
terão perdido coisas muito preciosas com Jesus e tendo o risco até mesmo de perder a salvação. Jesus
foi bem claro com o jovem rico sobre a maneira como ele deveria agir. Jesus sempre é claro. O
que Ele já tem pedido de você? Faça, aja, mude, combata a falha.
Conclusão: Não adianta de nada vivermos correndo para deixar toda a nossa vida em ordem se não
deixarmos em ordem as coisas que Deus deseja de nós. Se há ainda uma coisa para trás, essa uma
coisa pode impedi-lo de avançar, de ser feliz e quem sabe de ser salvo. Hoje é dia de mudar. Você
gostaria de ter uma vida zerada diante de Deus? Gostaria de não ter mais pendências? Levante a mão,
vamos orar.

Desafio: Esta semana, vamos meditar a respeito das coisas que ainda nos resta alinhas à palavra de
Deus. Faça uma lista conforme você for se lembrando. Ore e peça ajuda ao Espírito Santo.

