Retomando:No estudo passado, nosso desafio foi o de nos lembrarmos de onde começamos a cair e
também das posturas e atitudes que tínhamos quando estávamos bem perto de Deus e voltar a
praticar essas obras. Você está conseguindo colocar em prática aquelas atitudes do começo? Como
está sendo? (Líderes: incentivem a perseverança e constância neste momento.)

Estudo 33 – Praticante ou Ouvinte?

 Resumo:Neste estudo, falaremos a respeito da diferença entre ser praticante da palavra de
Deus e apenas ouvinte. Veremos os resultados que cada escolha pode trazer sobre a nossa
vida, de acordo com a Bíblia e os passos para nos tornarmos praticantes de verdade.
Texto: Tiago 1: 21-25 e Mateus 7: 24-27.
Introdução: Dizemos e ouvimos muitas palavras ao longo do dia. Algumas delas valiosas e outras
nem tanto assim. Nos lembramos de muitas coisas que foram ditas, principalmente quando elas
fazem alguma diferença dentro de nós, porém, também nos esquecemos de palavras importantes
mas que por algum motivo deixamos de dar a elas o crédito merecido. Quantas coisas sem
necessidade gravamos e permitimos que governem a nossa vida? E também, quantas coisas valiosas,
que até mesmo consideramos importantes, mas que não conseguimos colocar em prática e nada de
diferente acontece em nós? Precisamos aprender a dar ouvidos e colocar em prática o que realmente
importa, a Palavra de Deus.
1)Qual a importância que a Palavra de Deus tem para a sua vida?
Muitas pessoas dizem que a palavra de Deus tem muita importância em sua vida. Há aqueles que
colocam a Bíblia aberta em algum texto num lugar de destaque, bem arrumado, num canto
importante de suas casas e comércio a fim de mostrar a outros o quão preciosa ela é em suas vidas e
deixar claro que ela é quem dá todas as direções. Porém, não passa disso. Muitas vezes, essa mesma
Bíblia sequer é lida, a única pagina aberta está amarela, mas as outras folhas nunca foram foleadas.
Dizemos que a palavra de Deus, ou seja, aquilo que Deus fala pra nós é muito importante, mas
somente demonstramos essa importância quando praticamos o que Ele nos fala. Muitas vezes,
temos vivido uma vida tão difícil, temos sido derrubados por tempestades que vêm sobre a nossa
vida, mas não entendemos o motivo. O texto que lemos de Mateus, nos mostra o próprio Jesus
dizendo que aquele que ouve as Suas palavras e as pratica, pode até passar por tempestades em sua
vida, mas não será derrubado, não será abalado. Ao contrário, aquele que ouve as palavras de Deus,
mas não as pratica, passará pelas mesmas tempestades, mas elas o atingirão a ponto de derrubar.
Ninguém quer ser derrubado pelos problemas e dificuldades, mas a única maneira de nos
mantermos em pé no dia da luta é colocando em prática aquilo que Deus já nos falou. Quantas
palavras Deus já deu a você mas por algum motivo você não obedeceu? Talvez você já tenha
até mesmo se esquecido delas. O Texto de Tiago fala que quando não praticamos aquilo que Deus
nos orienta a fazer, logo nos esquecemos do que Ele nos falou. Diante dessas coisas, podemos
perceber que a única maneira de termos uma vida inabalável, mesmo passando por lutas e
problemas, é desenvolvendo o hábito de sempre praticar o que Deus nos fala. Deus está falando
com você? Então pratique!

2)O que fazer para tornar-se um praticante da palavra de Deus?
Para muitas pessoas, o difícil é exatamente isso: Praticar! Mas observe que não é algo impossível.
Se o nosso desejo é de fato obedecer a Deus e passar pelas lutas de maneira inabalável, então não
nos resta outra opção. Existem alguns passos simples que podem ajuda-lo a tornar-se um praticante
verdadeiro da palavra e tira-lo da condição de apenas ouvinte.
I – Dar à Palavra de Deus o devido valor. Faz parte do Ser humano, reter em sua mente e coração,
somente as coisas que têm certo grau de importância para si. Temos mais facilidade em nos
lembrar daquilo para o qual damos valor. Geralmente, os pais se entristecem muito quando
percebem que seus filhos não praticam seus ensinamentos, pois isso é uma demonstração de falta de
valorização do que disseram. Tudo o que Deus nos fala é de extremo valor, porém, nós
precisamos decidir dar a elas o valor que realmente têm. Tratar a palavra de Deus com a
máxima importância, a colocará num lugar mais elevado em nosso coração e mente, torando a
prática mais fácil. Se você tem tido dificuldade em praticar o que Deus te fala, experimente tratar
cada uma dessas palavras com o máximo valor e você verá a diferença.
II – Anotar em um lugar especial. Quando temos algo que não podemos nos esquecer de maneira
nenhuma, costumamos anotar num caderno especial ou então fazer anotações que fiquem visíveis a
fim de nos lembrar depois. Da mesma maneira, precisamos agir com a palavra de Deus. Aquilo que
não for anotado, dificilmente será praticado e se não for praticado, com certeza será
esquecido. Mesmo que você, sem anotar, pratique por um tempo, corre o risco de mais pra frente se
esquecer. Adquira o hábito de anotar num caderno especial cada palavra que Deus te der, cada
coisa que Ele te falar. Assim, você poderá mais tarde rever, e até mesmo reviver aquele momento e
se já parou de praticar, retornar a fazer o que Deus falou.
III – Agir imediatamente.Existe um ditado popular que diz: Não deixe para amanhã o que você
pode fazer hoje. Quando Deus nos fala algo, precisamos agir imediatamente. Esta postura
também é um sinal da valorização do que Deus nos disse. Quando deixamos para colocar em
prática depois, corremos o risco de nos perder e acabar somente como ouvintes, deixando de ser
preparados e de alicerçar nossa casa sobre a Rocha. Quando Deus falar com você, decida agir
imediatamente!

Conclusão: Hoje mesmo Deus está falando com você. Esta é uma palavra para todos nós. O que
você fará com esta orientação? Você dará a ela o devido valor, anotará e agirá imediatamente? Ou
deixará para amanhã correndo o risco de perder tudo o que você ouviu? Rompa com seus limites,
seja praticante e não somente ouvinte e você verá a sua vida se tornar inabalável. Você deseja isso?
Levante a mão, vamos orar.
Desafio: Nosso desafio desta semana será o de separar um caderno especial, o caderno das palavras
de Deus para você. Comece hoje mesmo a dar valor ao que Deus tem te faladoproponha-se a
praticar. O que é que Deus já te falou mas você ainda não praticou? Pratique hoje mesmo.

