Estudo 122 – Você precisa de mais tempo?
Série “Terminando Bem”
Quebra-gelo
Quem nunca disse essa frase: Eu preciso de mais tempo!? Este parece ser um desejo da
grande maioria das pessoas, no entanto, um desejo quase que impossível para muitos
assuntos na nossa vida.
Você sabia que: Um homem da Indonésia, chamado Mbah Gotho, foi conhecido como o homem
mais velho do mundo, com 146 anos.
Textos: II Reis 20.1-6.
O que a Bíblia diz a respeito disso?
Quanta correria há em nossa vida. A demanda do dia a dia, os imprevistos e as
emergências, muitas vezes nos faz sentir como se não tivéssemos tempo para as coisas
que queremos ou para as coisas que precisamos. Queremos, em alguns dias, ter um dia
com duração de mais de 24h para que possamos cumprir tudo o aquilo que precisamos.
Veja o quanto somos limitados. Vemos na Bíblia que Deus é o dono do tempo e que Ele
tem todo o tempo do mundo. Por mais que nós sejamos pessoas limitadas, Deus não é. A
verdade é que nós é que somos limitados. Por conta das nossas limitações, acabamos
sufocados por nossos problemas, a ponto de pensarmos que muitas coisas não darão
mais tempo em nossa vida. Precisamos aprender que a palavra final, quem coloca o ponto
final, sempre é Jesus. Somente Ele pode determinar o fim de algo. Estamos no final do
ano, o Ano do Primeiro amor, e muitas pessoas estão pensando justamente, que não têm
mais tempo. O texto que lemos, fala que o rei Ezequias recebe a visita do profeta que o
avisa que ele está com uma grave enfermidade e que iria morrer. Enquanto o profeta saia,
o rei o chorou e orou a Deus para que ele acrescentasse mais anos de vida. A Bíblia nos
mostra que Deus ouviu as suas orações e que Ele acrescentaria mais 15 anos de vida.
Ele teve uma nova oportunidade. Nós estamos tendo uma nova oportunidade nos dias de
hoje, então como você vai desfrutar dessa nova oportunidade?

I – Não é sobre o que eu acho, mas sobre o que Jesus diz. A bíblia diz que Jairo achou
que não dava mais tempo de sua filha receber a cura, mas Jesus lhe disse que tinha
tempo sim. As pessoas pensaram que não tinha mais tempo para Lázaro, pois já estava
morto. Mas Jesus disse que tinha tempo sim. A última palavra a respeito da vida do rei
Ezequias foi a palavra de Deus. Mesmo quando achamos que não temos mais tempo,
precisamos aprender a ouvir a voz de Deus. Ainda da tempo de você fazer algo este ano,
ainda da tempo de você voltar ao seu primeiro amor. Ouça o que Jesus tem a dizer a
você.

II – Aprenda a valorizar o bônus que Deus está te dando. Tempo a mais significa nova
oportunidade. Estamos recebendo hoje uma nova oportunidade, assim como Ezequias
recebeu. O que você tem feito com essa nova oportunidade? Ezequias, infelizmente não
soube aproveitar. Ele não fez as coisas que Deus havia pedido a Ele. Ele poderia ter
terminado bem, mas isso não aconteceu com ele. Mas pode acontecer com você! Há um
Bônus em nossas mãos hoje, o que vamos fazer com ele? Valorize o bônus colocando em
ordem a sua vida com Deus. O que deus pediu de você que você ainda não fez? É hora
de fazer, de ir atrás. Decida terminar bem este ano.

III – Coloque remédio em suas feridas. O profeta manda passar doce de figo nas feridas
do rei Ezequias. A pasta de figo em si não tinha poder de curá-lo, mas sim, a Palavra de
Deus para que ele fizesse isso. Existem coisas que não seremos tratados sozinhos.
Vamos precisar de alguém colocando remédio em nossas feridas. A célula e os cultos são
lugares onde essa cura pode acontecer. Volte a receber remédio para as suas feridas,
essa é a vontade de Deus para nós.
Desafio
Faça um propósito entre você e Deus para voltar a freqüentar firmemente os lugares onde
antes você recebia remédio. Ex: célula e cultos presencias.
Conclusão
Deus é o dono do tempo, mas nós não. Não sabemos quanto tempo de vida nos resta,
mas podemos nos comprometer a viver da melhor forma e glorificando a Deus? Você
deseja terminar bem? Se compromete em praticar os ensinamentos Bíblicos. Então
coloque a mão em seu coração e vamos orar.

