
Retomando: Encerramos o mês da família, mas nossa luta não para por aqui. Precisamos continuar a 
lutar, a orar e a agir até quer a mudança aconteça. Durante este mês de agosto você provou algo 
diferente na sua casa? Você pode dar um breve testemunho?    

Estudo 50 – O “SIM” de Deus  

➢ Resumo: Durante esta célula aprenderemos a respeito do “sim” que Deus já liberou sobre a 
nossa vida. Aprenderemos como viver o sim de Deus e posturas que devemos ter para provar 
tudo o que Ele tem para a nossa vida. 

Texto: II Coríntios 1:20  e  Hebreus 10:36. 

Introdução: Sim! Esta palavra soa como música nos nossos ouvidos. Quem não gosta de receber 
um sim? Desde muito pequenos, temos dificuldade com o “não”. De maneira geral, as birras e 
dificuldades entre pais e filhos, vêm por conta dos “nãos” que muitas vezes temos que dar aos 
nossos filhos. Nossa expectativa sempre é de receber um Sim. O Sim é sinal de aprovação, de 
liberação, de autorização para algo que queremos ou precisamos. Ouvir esta palavra quando se está 
desesperadamente necessitado ou buscando algo é aliviador, é tranquilizador, traz alegria e 
esperança, nos deixa otimistas e ao mesmo tempo ansiosos.  
   

1)Você gostaria de ouvir um “SIM” de Deus? 
Todos nós temos pedidos, sonhos e desejos que colocamos diante do Senhor esperando uma resposta 
positiva, uma autorização, uma bênção, uma liberação. Porém, a impressão que temos é que Deus 
libera mais “nãos” do que “sim”. Isso acontece porque algumas vezes estamos lutando há muito 
tempo por coisas que não vemos nenhum sinal de mudança, não conseguimos ver uma luz no fim do 
túnel, uma saída, uma solução. Então passamos a pensar num Deus carrasco, ruim, que não tem 
prazer em atender nossas orações por melhores que sejam. No Antigo testamento vemos que a vida 
não era muito fácil, pois era mais não do que sim. Os caminhos eram mais difíceis. Depois veio os 
400 anos de silêncio, onde a palavra de Deus não era liberada. Foi um período muito difícil. Mas 
este silêncio foi quebrado com um grande “SIM”. Este “sim” era Jesus. Ele é o sim de Deus 
para a nossa vida. Após Jesus as coisas mudaram e por causa Dele, hoje podemos ter uma vida 
diferente. O texto que lemos no início, de II Coríntios, nos diz algo surpreendente: Todas quantas 
são as promessas de Deus, nelas há o “SIM” e o “AMÉM”. Isso quer dizer que tudo o que Deus 
prometeu para nós, já está aprovado, liberado, abençoado, ou seja, as promessas vão se 
cumprir na sua vida. A vontade de Deus para a sua vida, sua casa, seu trabalho, seus estudos é 
“SIM”. Que notícia maravilhosa, como Deus é bom! Através da história da vida de Jesus, vemos 
quantos “SIM” Ele liberou sobre o povo necessitado e que clamava a Ele. Não é diferente conosco 
nos nossos dias. Ainda hoje, Jesus libera uma palavra positiva sobre a nossa vida. Essa palavra é 
para todos nós.  



  
  

2)Você sabe como alcançar o “SIM” de Deus?  
Coríntios fala que TODAS quantas forem as promessas, já têm o sim de Deus. Então por que muitas 
vezes não vivemos essa realidade? O texto de Hebreus nos mostra passos muito claros para 
podermos alcançar as promessas de Deus para a nossa vida e alcançar o “SIM”.  

I – Ter paciência. A promessa já foi feita, o sim já foi liberado, mas ainda precisamos ter paciência 
se quisermos alcançar a promessa. Toda promessa exige que tenhamos paciência. Muitas vezes 
olhamos para esse período e pensamos que na verdade Deus reprovou ou negou nosso pedido, 
que Ele está nos dando um “Não”. Porém é só um tempo onde necessitamos ter paciência até 
alcançar a promessa de fato. Talvez essa seja a parte mais difícil, a de esperar. Saiba, porém, que 
ao final, você terá um lindo encontro com o “sim” de Deus.  

II – Fazer a vontade de Deus. Esta é uma condição para a realização das promessas de Deus sobre 
a nossa vida. Muitos vivem suas vidas sem sequer dar ouvidos à vontade de Deus e depois 
querem receber a promessa. Isso não vai acontecer. Cumprir a vontade de Deus libera as 
promessas sobre nossa vida. Somente depois disso é que alcançamos o “sim”. Qual é a vontade de 
Deus para a sua vida? Cumpra-a, seja fiel e zeloso em fazer a vontade de Deus e você verá o “sim” 
que tanto espera.  

III – Conhecer as promessas. Quantas promessas deixamos de desfrutar pelo fato de não as 
conhecermos? Se não sabemos a respeito de um direito que temos, nunca, jamais usufruiremos dos 
seus benefícios. Da mesma maneira, precisamos nos dedicar a conhecer as promessas de Deus. 
Elas estão todas escritas na Bíblia, que é a Sua palavra liberada para nós. Dedique-se a 
conhecer essas promessas e desfrute do “sim” em sua vida.  

   

Conclusão: O “sim” de Deus já foi liberado em Suas promessas. Não precisamos nos desanimar ou 
pensar que Deus não deseja nos abençoar. É justamente o contrário. Deus tem prazer em nos 
abençoar, em liberar o “sim” sobre a nossa vida. Você deseja desfrutar desses benefícios? Deseja 
conhecer todas as Suas promessas a fim de vê-las cumpridas em sua vida? Levante a mão, vamos 
orar.  

Desafio: Em seu caderno de devocional, anote todas as promessas que você já recebeu de Deus e em 
oração, agradeça a Deus porque sobre elas já foi liberado o “sim”. Anote também algumas 
promessas contidas na Palavra de Deus e tome posse delas para a sua vida.   




