Retomando: Na célula passada, o nosso desafio foi o de avaliar o que em nossa vida ainda não
estava dentro dos padrões de Deus, ou seja, bom. Você conseguiu colocar as coisas em acordo com
a palavra de Deus? Conte como foi.

Estudo 63 – Ressignifique!

 Resumo: Neste estudo, veremos que as lutas e dificuldades vêm sobre a nossa vida trazendo
uma pesada carga emocional, como mágoa, traumas, estresse, medo, receio, etc.
Aprenderemos a importância de dar um novo significado para as nossas lutas e a seguir em
frente mas tendo uma vida transformada.
Texto: Salmos 119.67 e 71 e Romanos 8.28.
Introdução: Ninguém gosta de passar por lutas e dificuldades. Todos procuramos viver de maneira
a fugir dos problemas. Isso porque eles trazem sobre a nossa vida, muitas coisas ruins. Há muito
sofrimento nas dificuldades, não há luta que seja boa de se passar. Porém, mesmo que evitemos com
todas as nossas forças, mais cedo ou mais tarde, a luta chega na nossa vida. É preciso, no entanto,
estarmos preparados quando este dia chegar se não quisermos ser abatidos por ela.

1) Você já sofreu as consequências de um grande problema na sua vida?
Sabemos que muitas pessoas nem mesmo se recuperam de alguns problemas que se levantaram
sobre suas vidas. Sabemos também que outras pessoas, em situações praticamente iguais, se
levantam e deixam para trás aquela luta, transformando suas vidas e muitas vezes, até se tornando
melhores. Cada pessoa reage de maneira diferente às diversas situações que enfrentamos. Ninguém é
igual a ninguém. Porém, mesmo reagindo de maneiras diferentes, todos nós, sem exceção, podemos
escolher se os resultados das lutas e dos problemas vão determinar a nossa vida depois deles.
Algumas pessoas sofrem a ponto de nunca mais se recuperarem. Porém, essa não precisa ser a nossa
história. Deus pode usar todas as coisas a nosso favor, caso nós permitamos que Ele o faça. O texto
que lemos de Romanos 8.28, é claramente uma demonstração do que acabamos de falar. Ele nos diz
que TODAS as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Isso quer dizer que
tudo, absolutamente tudo pode contribuir para o seu crescimento e avanço, até mesmo os
problemas. Você está passando por algum problema hoje em sua vida? Uma crise financeira, uma
briga de família, um desemprego, um divórcio, uma enfermidade, uma luta familiar? Qualquer que
seja a sua situação, Deus pode fazer com que todas as coisas cooperem para o seu bem. Muitas
vezes, no momento em que se está enfrentando a dificuldade, é difícil entender como isso pode
acontecer, como essa situação tão difícil pode se tornar em bem para a nossa vida. Há necessidade
de se ter fé. Crer no que a Palavra de Deus nos diz. A Fé independe das coisas que vamos e
vivemos, ela depende de ouvirmos e recebermos a palavra de Deus. Não importa o tamanho da sua
luta, Deus tem um novo significado para dar a ela e te levar a uma vida muito melhor do que era
antes dessa terrível luta se levantar contra você. Creia e lute.

2) Você sabe como fazer para ressignificar os seus problemas?
Ressignificar quer dizer dar um novo significado para algo ou alguém. Sabe aquele lugar que antes
era um lugar comum, mas foi neste lugar que você conheceu o grande amor da sua vida? Passamos a
dar um novo significado para este lugar que antes não era nada. A partir de agora, ele se torna um
lugar especial, onde algo aconteceu e a nossa vida foi mudada. É exatamente isso que Deus deseja
fazer com nossos problemas. Aquilo que tinha um significado ruim, agora passamos a enxergar
diferente, atribuímos a ele um novo significado que transformou a nossa vida para melhor. É isso
que precisamos fazer com as lutas que se levantam contra nós.
I – Lembre-se de que não há problema maior que o seu Deus. As vezes, passa pela nossa mente,
que nem mesmo Deus pode mudar determinada situação. Como mudar a dor de uma traição? Como
não sentir a dor de um abandono ou o sofrimento de um desemprego? Pensamos que não é possível
porque nós, por nossa própria força não conseguimos, mas precisamos nos lembrar de algo muito
importante: não há problema que seja maior que o nosso Deus. Sabe a pior crise do mundo? Sabe
aquela dor que lateja o coração? Deus é muito maior do que ela e pode dar um novo significado para
este terrível problema. Não há problema ou dificuldade que possa vencer o nosso Deus.
II – Medite no que está acontecendo e foque no futuro. Vemos muitas pessoas que preferem
esquecer, não pensar no que está acontecendo. Até parece uma maneira de se proteger, mas a
verdade é que estamos apenas fugindo da realidade. Precisamos meditar na luta que está sobre a
nossa vida, fazer avaliações, pensar em nossos erros e pedir a Deus que nos mostre o que nos
aguarda lá na frente. Se uma luta se levantou sobre a sua vida, saiba que Deus já tem um
lindo plano para te fazer crescer e se tornar muito melhor. Olhe para o que te aguarda lá na
frente, depois que tudo isso passar. O Salmista olhou para os seus problemas e percebeu que na
verdade foi bom tudo o que aconteceu com ele, pois ouve crescimento.
III- Permita que Deus te ensine. O texto que lemos de Salmos, nos mostra que o salmista aprendeu
muito mais a respeito da palavra de Deus ao final de suas lutas. Ele estava muito melhor do que
antes. Ele reconhece que antes ele estava andando de maneira errada, mas que agora ele conhecia
muito mais do que Deus tinha para a sua vida. Deus sempre quer nos ensinar algo quando
passamos por lutas. E alguns ensinamentos não podem acontecer de outra forma a não ser por
meio da dificuldade. Permita que Deus te ensine o que Ele tem para te ensinar. Abra o seu coração
para receber a correção e para que você possa crescer ainda mais.
Conclusão: As lutas e dificuldades sempre vão fazer parte da nossa vida. Mas a maneira como
vamos lidar com ela é determinante. Podemos e precisamos dar um novo significado se não
quisermos que nossa vida seja influenciada e tocada de maneira negativa para sempre. Você gostaria
de dar um novo significado para as lutas que você está passando? Gostaria de passar por elas e sair
melhor e ter crescido? Levante a mão, vamos orar.

Desafio: Escreva em seu caderno de devocional, em quais áreas você percebe que pode crescer
diante da luta que você tem passado hoje. O que você precisa mudar? Ressignifique!

