
Estudo 126 – Nem Tudo está Perdido    

Série “Recomece” 

Quebra-gelo 

Você já teve a sensação de que tudo estava acabado e não sabia como seria dali para 
frente?                      

Você sabia que: A fobia é um medo persistente e irracional de um determinado objeto, animal, 

atividade ou situação que represente pouco ou nenhum perigo real, mas que, mesmo assim, 

provoca ansiedade extrema. A Fobia nem sempre é uma doença em si. Pode ser um sintoma de 

outra causa subjacente – geralmente um transtorno mental.          

Textos:     Gênesis 8.15-20. 

O que a Bíblia diz a respeito disso? 

A sensação de que tudo está acabado é uma das piores sensações que podemos sentir. 

Neste momento, a esperança parece nos deixar. Muitas pessoas, por não conseguirem 

encontrar uma solução neste momento, acabam tomando decisões precipitadas e até 

mesmo irreversíveis nessas horas. Mas situações assim fazem parte da nossa vida. Noé e 

sua família viveram um tempo assim, muito difícil. Depois de um grande dilúvio que 

destruiu toda a terra, imagine você como foi para eles o recomeço. Talvez se fosse um de 

nós, poderia ficar totalmente abatido, quem sabe depressivo ao olhar e ver que nada mais 

era como antes, que teriam que começar tudo literalmente do zero. Mas Noé viu como 

uma grande oportunidade em sua vida e podemos ver que ele se sentiu completamente 

grato a Deus pelo grande livramento que acabara de receber e também pela oportunidade 

de recomeçar. Recomeçar, para alguns, soa como algo ruim, parece que não deu certo. 

Porém, assim como foi para Noé e sua família, recomeçar significa começar de novo 

fazendo o que é certo. Hoje, Deus está nos dando a oportunidade de começar de novo, 

mas desta vez, escolhendo fazer o que é certo, o que está na Palavra de Deus para nós.  

Noé teve algumas posturas que foram fundamentais para este recomeço na terra. Nós 

também precisamos nos posicionar de forma a fazer dar certo.                        

 

I – Invista em sua família. Perceba que ao entrar na Arca, toda a família de Noé foi junto 

com ele. E quando saíram da arca, todos estavam juntos. Toda a atenção e o 

investimento de Noé foi para fazer a vontade de Deus e salvar sua família. Até aqui temos 

visto que muitas pessoas têm deixado de lado aquilo de mais importante que poderiam 

ter: A família. Temos visto o inimigo investir fortemente nas famílias e isso deveria chamar 

muito a nossa atenção, pois satanás não investe em algo a toa, ele sabe muito bem que 

aquilo trará grande impacto para o ser humano. Precisamos conduzir a nossa família para 

o lugar da salvação e ajudar para que permaneçam nesse lugar até a hora de recomeçar. 

Qual investimento você tem feito na sua família? Não deixe de expor cada um da sua 



casa à presença Maravilhosa de Deus, através dos cultos, das células, de momentos 

especiais na sua casa e de intercessão. Invista em sua família, mostre a cada um a 

oportunidade que Deus tem trazido para cada um de nós.            

         

II – Construa um altar ao Senhor. Noé e sua família reconheceram que tudo aquilo 

estava acontecendo pela mão do Senhor. Então eles construíram um altar, ou seja, 

adoraram a Deus, fizeram questão de fazer algo que realmente fosse agradar o Senhor. 

Decida construir um altar ao Senhor bem na sua casa, para que todos possam ter acesso 

a ela. Vemos na Bíblia que Deus se agradou dessa postura de Noé. Reconheça que as 

oportunidades e o recomeço vêm todos das mãos do Senhor. Não de a glória a outro ou a 

você mesmo, mas sim a Deus.        

 

III – Faça sacrifícios. Noé construiu o altar e sobre ele, fez sacrifícios. Sacrifício é algo 

que custa muito. Vemos muitas pessoas que querem recomeçar bem, mas sem nenhum 

esforço, continuando com as mesmas posturas de antigamente. Mas precisamos nos 

lembrar que a velha vida a qual vivíamos, foi rejeitada por Deus. Vamos ter que nos 

sacrificar um pouco mais para buscar a Deus, para ler a Bíblia, para ter um tempo a sós 

com Ele, para ir aos cultos e à célula. Recomeçar vai sim nos custar alguns sacrifícios que 

talvez não quiséssemos fazer, mas que são necessários para que Deus possa agir.                           

Desafio 

Com certeza, você já sente em seu coração a respeito de coisas que você pode ir além, 
coisas que você tem sentido de abrir mão ou melhorar. Escreva quais são as formas que 
podem te levar a ir mais fundo neste recomeço e trace um plano de ação para que você 
possa executar.                       

Conclusão 

Recomece da forma correta. Abandone as coisas que você sabe que estão te 
atrapalhando ou impedindo de recomeçar. Faça tudo conforme as orientações de Deus. 
Você gostaria disso? Então coloque a mão em seu coração e vamos orar.  
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