
Retomando:Semana passada, recebemos o desafio de anotar quais as lutas têm trazido ao nosso
coração a vontade de parar. Você identificou alguma? Pode compartilhar conosco?

Estudo 20 – Desistir Jamais!

 Resumo:Estamos entrando agora em agosto, no mês da família. Portanto, iniciaremos a partir
desta célula, um mês de estudos e orientações a respeito da vida familiar, aprenderemos a
lutar por nosso lar e como permitir que Jesus faça as mudanças necessárias. Deus tem algo
surpreendente para você neste mês. Você está disposto a receber?

Texto: Marcos 5: 21-24 e 35-43.

Introdução: É fato que temos vivido tempos onde a estrutura familiar tem sido grandemente
atacada. Há anos estamos presenciando casamentos ruindo, filhos desonrando seus pais, traições e
divórcios cada vez mais frequentes e infelizmente comuns no nosso meio. Não podemos ignorar o
fato de que temos um inimigo que planeja e executa planos contra a família, pois ela é um projeto de
Deus. Muitas vezes, os valores do mundo a respeito do que é família, têm entrado nos nossos lares
de maneira muito sutil. Porém, mesmo que em pequenas porções, nunca pode ser desprezado.
Precisamos lutar pelo bem mais precioso que Deus nos deu, precisamos estar dispostos a fazer o que
for preciso para ver nossa família vivendo o projeto inicial de Deus: ser uma família bendita.

1)Você já chegou ao ponto de pensar em desistir da sua família ou de algum familiar?
Em dias onde a família tem passado por crises enormes e sofrido ataques severos por parte do
mundo, podemos perceber que muitas pessoas acabam optando por desistir de sua família.
Recentemente, uma reportagem sobre os moradores de rua de São Paulo, revelou que a maioria dos
que estão na rua foram rejeitados por suas famílias, que desistiram de lutar pela recuperação e
restauração do seu familiar. Quando assistimos tais reportagens, achamos um absurdo a posição
dessas pessoas, porém, muitas vezes a nossa postura não tem sido diferente. Ignoramos dentro da
nossa própria casa, problemas, dificuldades, lutas que surgem e dizemos para nós mesmos que
não tem mais jeito. Talvez você já esteja cansado de lutar por alguém da sua casa com problemas
com álcool, ou drogas. Pode ser que o seu desânimo venha em consequência à desobediência e
desonra por parte dos seus filhos que nunca ouvem seus conselhos. Ou então você já esteja esgotado
de trabalhar tanto somente para pagar contas absurdas de alguém descontrolado na área das finanças.
Não importa o tamanho do seu problema, não importa o quão grande seja a sua luta, não
desista! Desistir nunca pode ser uma opção para nós. A Bíblia fala que Jairo estava com a sua
filha tão doente a ponto de morrer, mas mesmo assim, ele não desistiu de lutar por sua família. O
texto nos mostra que quando Jesus chegou na casa de Jairo, se deparou com as pessoas
desesperadas, chorando muito porque acreditavam que não havia mais o que ser feito. Mas a história
nos mostra que Jesus mudou completamente aquela realidade. Ele também quer mudar a
realidade da sua família, não importa se uma sentença de morte já foi decretada, Jesus está
chegando e tudo irá mudar, portanto, não desista!



2)Você está preparado para uma grande luta?
Quando iniciamos a luta pela nossa família, precisamos estar cientes de que não é uma simples luta.
É necessário saber que é uma luta grande, porém, de garantida vitória para aqueles que vão até o
fim. Você acredita que a sua família vale o preço da luta? Anime hoje o seu coração, pois uma
grande mudança está prestes a acontecer em sua casa. A bíblia nos ensina a como agir para que essa
mudança chegue.

I – Procurar Jesus. Não há nada que Jesus não possa fazer, não há problema tão grande que seja
maior que o nosso Deus. Muitas pessoas, mesmo diante de dificuldades familiares tão graves, ainda
assim, insistem em permanecer com seus corações endurecidos a ponto de não procurar Jesus.
Procurar Jesus não significa simplesmente entrar numa igreja, mas sim, dobrar os seus
joelhos e falar com ele, ler a Bíblia e seguir suas orientações. Realmente não há solução fora de
Jesus, mas com Ele, tudo pode mudar. Procure Jesus.

II – Rogar pela família. Jairo rogou a Jesus por sua filha. Muitos pensam que simplesmente pensar
no problema já é suficiente para dizer que estão orando por sua família. Que grande engano. É
necessário separar um tempo de oração, dizer o nome de cada um da sua família, bem como
contar a Jesus as dificuldades com cada um. Precisamos aprender a chorar por nossa família
diante de Jesus, rogar a Ele por Sua intervenção e mais ainda, fazer isso até ter a oração
respondida. Comece hoje mesmo, Rogue por sua família.

III – Dar de comer.É muito interessante que assim que Jesus faz o milagre, Ele ordena aos pais que
deem de comer para a filha. Esta é uma ordem expressa de Jesus. A Bíblia nos fala que a palavra de
Deus é alimento (Mateus 4:4) e que ela nos trará vida. Portanto, fale da Palavra de Deus dentro
da sua casa, leia a Bíblia para seu cônjuge, seus filhos, seus pais. Essa palavra é que trará vida
e sustento para a sua casa. Dê de comer para a sua família.

Conclusão: Talvez você tenha pensado em desistir da sua família. Este não e o caminho. Por pior
que pareça estar, tudo pode mudar. Não desista da sua casa, não desista dos seus, posicione-se hoje
mesmo em favor do seu lar e prove a mudança que Jesus trará. Não aceite que o mundo dite as
regras, mas ouça o que Jesus tem a ensinar e então você contemplará uma família completamente
transformada. Desistir jamais. Você deseja hoje se posicionar em favor da sua casa? Quer provar da
transformação que Jesus tem para fazer? Levante a mão, vamos orar.

Desafio:Para iniciarmos o mês da família, nesta semana teremos dois desafios.

1)Inicie hoje mesmo um propósito de oração pela sua casa. Escreva o nome de cada um e ore todos
os dias, rogando a Jesus que faça um milagre.

2)Anote em folhas, textos Bíblicos que Deus falou com você e cole em lugares estratégicos da sua
casa, de maneira que todos possam ler sempre que passar. Mude os textos regularmente. Você pode
pedir ajuda ao seu líder.




