
Retomando:Na última célula, fomos desafiados a perceber quais são os tesouros do nosso coração,
avaliando e observando onde temos investido a maior parte do nosso tempo e esforço, o que tem
ocupado a maior parte dos nossos pensamentos e do nosso coração. O que você encontrou dentro de
você?

Estudo 32 – É hora de Voltar para Casa

 Resumo:Esta semana, nosso estudo falará um pouco sobre quando pisamos na bola ou nos
distanciamos do Pai e nos sentimos distantes Dele. Nesses momentos, muitas vezes não
sabemos o que fazer. Nesta célula aprenderemos o que a Bíblia nos orienta para que
possamos voltar para casa.

Texto: Lucas 15: 11-24e  Apocalipse 2:5a.

Introdução: Talvez você já tenha ficado algum tempo viajando, fora de casa e quando retornou,
sentiu uma sensação muito boa de estar em casa novamente. Como é bom voltar para casa!
Infelizmente, muitas pessoas vivem as suas vidas longe de casa, da casa do seu Pai e vivem uma
vida angustiante, sem saber como voltar ou até mesmo para onde voltar. Esta é uma vida muito
difícil e aqueles que se encontram nesta situação, vivem angustiadamente.

1)Você já se sentiu longe de Deus?
Provavelmente, em algum momento da vida, todos nós já nos sentimos longe de casa, distantes do
Pai por algum momento. Seja por ter errado com Deus, pisado na bola caindo no pecado ou mesmo
por esfriamento e consequentemente o afastamento. Todos nós, em algum momento, estamos
sujeitos a errar de alguma maneira. Neste momento não podemos nos esquecer do intuito do nosso
inimigo, que é de nos afastar definitivamente do nosso Pai. Ele fará de tudo para que permaneçamos
cada vez mais distantes de Deus a ponto de não sentirmos mais forças para voltar. Ele aproveita
essas situações para dizer em nosso ouvido: Deus deve estar muito bravo com você e vai puni-lo
severamente, Ele não liga para você, o que você fez foi muito grave e não tem perdão ou até mesmo
irá dizer que sua vida está boa como está e que você não precisa tanto de Deus quanto pensava que
precisava. Todo ser humano, porém, foi feito para ficar perto de Deus, em comunhão e
intimidade com Ele, portanto, mesmo que alguém insista em permanecer longe da casa do Pai,
terá sempre em seu coração um sentimento de insatisfação e de estar errado. A sensação de
estar fora de casa não é nada boa.Jesus nos conta a história do filho pródigo. Ele pensou que
poderia viver muito bem longe da casa do seu pai e de fato, por um tempo ele viveu da maneira
como queria, mas chegou o momento onde toda aquela ilusão se tornou em realidade dura e cruel: a
vida longe do pai não passava de uma vida de porco! Jesus conta que aquele jovem se lembrou de
como era quando estava na casa de seu pai e desejou voltar para lá, mesmo que voltasse com menos
do que tinha antes. Muitas vezes, nos deslumbramos com o pecado, nós o subestimamos
pensando que não será nada, nos deixamos envolver com a nossa correria do dia-dia, fazendo
dela a nossa prioridade e quando menos percebemos, nos distanciamos tanto que parece
impossível voltar para casa.A boa notícia, é que Jesus também conta que o pai do rapaz, o estava
esperando ansiosamente. O jovem sequer imaginava isso, estava preparado para algo muito
diferente do que ele encontrou. Algumas vezes, temos medo de voltar para casa, pois temos



medo da reação do nosso Pai, mas a verdade é que assim como o pai do filho pródigo, Deus
está ansioso pela nossa volta. Seu Pai está te esperando, volte para casa!

2)Você sabe o que fazer para voltar para casa?
Não podemos permitir que o diabo nos diga que o caminho de volta para casa não existe mais, não
podemos acreditar na voz do nosso inimigo, daquele só tem como objetivo nos levar cada vez mais
longe. Precisamos ver o que a Bíblia nos orienta como caminho para retornarmos. Apocalipse nos
mostra claramente os passos para aquele que andou distante por um tempo, ou pisou na bola e
deseja voltar, recomeçar.

I – Lembrar onde foi que caiu. Esse foi o primeiro passo que o filho pródigo deu. Ele percebeu
que ele nunca valorizou a casa de seu pai, este foi o erro dele. A Bíblia nos orienta a lembrarmos de
onde caímos. Nós não caímos exatamente quando pecamos, mas quando começamos a permitir
que o nosso coração comece a se afastar. Caímos quando deixamos de valorizar a casa do Pai e
o relacionamento com Ele. Comece a perceber quando foi que você começou a se distanciar.
Este passo tão importante o ajudará a cuidar para que isso não aconteça novamente.

II – Arrepender. O filho pródigo se arrependeu profundamente. Sem arrependimento não há volta
verdadeira. Quando nos arrependemos de verdade, nunca mais tornamos à velha prática. O
arrependimento é um dos pilares da pregação de Jesus e um dos seus objetivos na cruz,
portanto, perceba o valor que esta atitude tem. O orgulho tenta de várias maneiras nos impedir
de chegar ao arrependimento. Pensamentos do tipo: todos vão falar de mim, vão saber o que eu
fiz, que vergonha de voltar agora e outros semelhantes, são pensamentos que demonstram o
orgulho. Rejeite-os de sua mente e coração e permita que Deus o conduza ao arrependimento.
Existe uma nova chance, uma nova vida esperando por você e acredite, pode ser ainda melhor
do que antes.

III – Voltar a prática das primeiras obras.Jesus conta que o filho pensou em voltar como um dos
servos do seu Pai, mas ele era filho e voltou como filho. Quando a Bíblia fala da prática das
primeiras obras, ela está falando de quando tínhamos um relacionamento de filho de verdade com o
Pai, quando éramos apaixonados por Ele, por sua casa. Pense como era a sua vida antes, bem lá
no começo. Dedicando tempo para estar somente com Deus, lendo Sua palavra, orando o
máximo, desejando estar com Ele. Volte a ser quem você foi criado para ser, filho de verdade, que
tem intimidade com seu Pai. Ele está à sua espera!

Conclusão: Não importa quanto tempo você tenha ficado longe de casa, se foi por muito tempo ou
se essa semana mesmo você caiu e está com seu coração pesado, É hora de voltar para casa! Você
tem um Pai que te ama independente do que você tenha feito, independente se você tenha andado no
meio de um chiqueiro, Ele o está esperando para trocar suas vestes e refazer a Sua aliança com
você. Chega de ficar longe. Você quer voltar para casa? Quer voltar para o seu Pai? Levante a mão,
vamos orar.

Desafio:Esta semana, teremos o desafio de colocar em prática as orientações da Bíblia para
voltarmos para casa. Separe um tempo, com calma, para lembrar onde foi que você começou a errar,
peça a Deus que o conduza ao arrependimento e por fim, anote em uma folha, quais eram as suas
posturas e atitudes de quando você estava perto do Pai e comece a praticá-las imediatamente.


