
Retomando: Na semana passada, fomos desafiados a orar pelas tribulações que vêm sobre a nossa 
vida e dar autorização a Deus para usá-las a fim de nos tornar melhores. Você tem feito isso? Tem 
percebido o trabalhar de Deus em sua vida?  

Estudo 52 – Nada nos Separará 

➢ Resumo: Durante este estudo falaremos a respeito de coisas que tentam nos separar do 
amor de Deus e veremos o que a Palavra de Deus tem a nos ensinar a respeito dessas coisas 
e aprenderemos a como reagir conforme a orientação de Deus para nós.    

Texto: Romanos 8:35-39. 

Introdução: Você já deve ter assistido algum filme ou conhece algum caso de pessoas que 
amavam muito alguém, mas as circunstâncias e as dificuldades as separaram para sempre. É 
comum conhecermos histórias assim, de pessoas que se amavam, mas que por “forças maiores” 
não conseguiram mais estar juntas e precisaram colocar um fim em sua história juntos. 
Infelizmente o mundo está cheio de histórias assim. Pior ainda é que esta pode ser a historia de 
muitas pessoas com Deus.  
   

1)Você já permitiu que as circunstâncias te afastassem de Deus? 
 Com certeza você deve conhecer alguém que já teve uma historia com Deus, mas que por algum 
motivo se afastou do Senhor. Existe uma estatística que diz que para cada crente existe um 
desviado. Isso quer dizer que para cada dez pessoas que estão com o Senhor, cinco delas 
encontram algum motivo para se afastarem. Algumas pessoas permitem que as circunstâncias as 
afastem de Deus. Para alguns, a enfermidade é suficiente para se afastarem do amor de Deus. Para 
outros é a dificuldade financeira, a falta de trabalho ou o muito trabalho. Há quem julgue suficiente 
o simples fato de “viver a vida”. São tantos motivos pelos quais as pessoas se afastam do amor de 
Deus! E você, já pensou que tinha algum motivo para se afastar? A verdade é que é uma grande 
ilusão pensar que nos afastando do amor de Deus, estaremos fazendo a melhor escolha. A 
princípio parece que as coisas estão correndo da maneira como idealizamos, mas depois, tudo se 
torna um verdadeiro caos, pior do que antes. Isso acontece porque o amor de Deus é que nos 
protege. O amor de Deus nos ajuda a enfrentar as dificuldades. Precisamos saber que nada, 
por pior ou mais difícil que seja, tem força o suficiente para nos afastar do amor de Deus. É 
exatamente isso que o texto de Romanos nos diz. Por pior que pareça ser a circunstância, por mais 
forte que ela se levante contra nós, nunca, jamais ela será maior do que o amor de Deus. Portanto, 
precisamos saber que se pensamos ter algum motivo na nossa vida que julgamos o suficiente 
para nos afastar do amor de Deus, que isso será apenas uma questão de escolha. Repare, 
porém, que é uma escolha totalmente ilógica. É estranho pensar que em qualquer outra situação, 
nós jamais escolheríamos o lado mais fraco, mas quando se trata da vida com Deus, é exatamente 



essa escolha que muitos fazem. E você, qual tem sido a sua escolha? Decida hoje ficar do lado 
mais forte, o lado do amor.  
  
2)Você acha possível permanecer em Deus mesmo nas dificuldades?  
Muitos escolhem se afastar de Deus porque acreditam que seja impossível permanecer em Deus 
em meio às dificuldades. Então, quando a coisa aperta, a primeira coisa que pensam é desistir de 
Deus, se afastar do amor. Mas isso não é necessário. Precisamos ter algumas posturas que nos 
ajudam a permanecer no amor de Deus.  

I – Permanecer o mais perto possível. Quanto mais perto estivermos de Deus e do Seu amor, 
menos desejaremos nos afastar. Isso porque quanto mais perto, mais O conhecemos e 
percebemos que, na verdade, o nosso lugar é junto de Deus e que as circunstâncias na nossa 
vida, por maiores ou piores que pareçam ser, na verdade não são nada diante do imenso 
amor de Deus. Portanto, leia a Bíblia, ore, tire tempo para estar com Deus, tudo isso o máximo 
que você puder. Invista em um relacionamento sério com Deus. Permaneça o mais perto possível.    

II – Não olhar para as circunstâncias. Se olharmos diretamente para as circunstâncias, vamos 
pensar que elas são muito grandes e poderosas e dessa maneira, poderão nos afastar do amor de 
Deus. Ao contrário, precisamos estar com nossos olhos em Deus e assim, olharemos para as 
dificuldades e as veremos da maneira como elas realmente são em relação ao nosso Deus: 
Nada! Volte seus olhos para o lugar de onde nunca deveriam ter saído, olhe para Deus.   

III – Saber que Deus é muito maior. Devido à nossa pequenez e à nossa humanidade, olhamos 
para os problemas como se fossem realmente muito grandes. Mas quando olhamos para o nosso 
Deus, logo percebemos que Deus e muito maior e que não há necessidade de temer. Com Deus 
estaremos sempre seguros. Não pense que seu problema é grande o suficiente para te afastar 
ou te derrubar, pense apenas que você tem um Deus que é muito maior do que qualquer 
dificuldade que possa se levantar.   

   

Conclusão: Nossa decisão hoje deve ser a de não permitir que os problemas, dificuldades e 
circunstâncias nos afastem de Deus. Elas não têm forca o suficiente para isso. Portanto, precisamos 
saber que é uma questão de decisão. O que você decide hoje? Permanecer no amor de Deus?  
Levante a mão, vamos orar.  

Desafio: Reflita sobre quais problemas te fazem pensar em se afastar do amor de Deus, em deixar 
a vida com Deus de lado. Estipule um tempo diário para ter um tempo devocional, de leitura da 
palavra, meditação e oração a fim de se aproximar mais de Deus.   


