Estudo 84 – Novas Estações exigem novas posturas
 Resumo: No estudo de hoje, aprenderemos que as nossas posturas são determinantes
para conquistarmos a nova estação de Deus para as nossas vidas.

Texto: 1 Samuel 3.21; 4.18-19 e 7.5
Introdução: Você já percebeu que em nossa sociedade existe um grande conflito entre aquilo
que falamos e nossas atitudes e posturas? Existem pais dizendo a seus filhos para não gritarem,
mas eles mesmos gritam. Existem mães punindo seus filhos por mentirem, mas elas mesmas
agem da mesma forma. Você deve conhecer a frase: “Faça o que eu digo, mas não faça o que eu
faço”, não é mesmo? Como cristãos, não podemos viver desta maneira. Precisamos reconhecer
que a nossa postura tem muito mais valor do que aquilo que falamos somente da boca para fora.
Não conquistaremos o novo de Deus por apenas falarmos o quanto o desejamos, mas por meio
de nossas posturas em relação ao nosso desejo.

1. Em qual estação você está?
Talvez a estação da sua vida hoje não seja tão boa e agradável. É preciso entender, no entanto,
que a estação que estamos depende diretamente das posturas que tomamos. Muitas vezes
queremos algo novo em nossas vidas, porém, continuamos tendo posturas velhas. Desta forma, a
mudança nunca chegará. Por isso, não podemos reclamar da estação que estamos, pois ela
depende das posturas que tomamos.
Nos textos que lemos inicialmente, a Bíblia mostra a vida sacerdotal de Eli e de Samuel e das
posturas que eles tomaram. Eli não teve boas posturas. A Bíblia conta que ele permanecia
sentado em sua cadeira enquanto uma guerra estava acontecendo e a Arca da Aliança havia sido
tomada. Ele era passivo e havia parado de servir ao Senhor como deveria. A consequência disso
é que ele trouxe uma estação ruim para o povo de Deus.
Samuel representa a nova estação, pois suas posturas foram diferenciadas. Ele aprendeu, desde
criança, a ouvir a voz de Deus e a comunicar ao povo as Suas palavras. Ele valorizou tanto a
Palavra de Deus que se tornou um grande profeta!

2. Você sabe o que fazer para conquistar o novo de Deus para a sua vida?
A Palavra de Deus nos fala sobre a vida de Paulo, que em certo momento de sua vida, percebeu
que, para atingir a maturidade, precisava deixar de lado as posturas infantis (1 Co 13.11). Diante
disso, é certo que precisaremos mudar as nossas posturas para que nossa vida também mude.
I – Busque por uma boa visão. Eli já não enxergava bem e isto, espiritualmente falando, o
prejudicou e arruinou o povo de Deus. A Bíblia nos fala que se nossos olhos forem bons, então
todo o nosso corpo terá luz, mas se forem maus, o nosso corpo será tenebroso (Mt 6.22-23).
Somos encorajados por Deus a andarmos por visão e não por vistas (que é aquilo que vemos

com nossos olhos naturais). Para conquistarmos a nova estação, será necessário ver como Deus
vê. Isto é ter visão!
II – Permaneça na torre de vigia. A Bíblia nos mostra que Samuel foi até um lugar chamado
Mispá, que significa Torre de Vigia. Este é o lugar da oração, da busca pela presença de Deus e
da adoração. Esta postura fez com que ele trouxesse um tempo abençoado para si e para o povo
e foi também neste lugar que ele se tornou juiz em Israel. A história também nos mostra que
neste lugar o povo de Deus se reuniu para orar, jejuar e se arrepender dos seus pecados. Nós
também devemos valorizar o lugar de oração se quisermos entrar na nova estação.
III – Permaneça no lugar de descanso. A Bíblia nos mostra que Samuel também foi a um
lugar chamado Siló, que significa lugar de descanso. Enquanto Eli descansava em uma cadeira,
Samuel descansava no Senhor, que não é um lugar de passividade, mas de confiança. Neste
lugar, abrimos mão de fazer o que sabemos para deixar Deus agir em nosso favor. Aqueles que
decidem entrar e permanecer no lugar de descanso decidem também abandonar a ansiedade e,
assim, a nova estação de Deus chega em suas vidas.

Conclusão: A Bíblia nos provou por meio da vida de Eli e Samuel como as posturas são
determinantes sobre as nossas vidas. Assim como Samuel, devemos buscar ter a visão de Deus e
não andar por aquilo que vemos. Há dois lugares também que devemos entrar e permanecer, que
é a torre de vigia e o lugar de descanso. Estas posturas trarão a nova estação para a nossa vida.
Você deseja praticá-las? Se sim, vamos orar.
Desafio: Avalie se você tem sido alguém que está somente falando que deseja entrar na nova
estação ou se é alguém que está se posicionando para isso. Converse com Deus e se comprometa
com Ele a agir em favor daquilo que deseja.

