Estudo 92 – Quem ama, espera!

 Resumo: No estudo de hoje descobriremos como podemos provar o nosso amor
por Jesus Cristo, esperando por Ele e nos preparando para o dia da Sua volta.

Textos: 1 Coríntios 13.7, João 14.1-3 e 1 Pedro 1.3

Introdução: Você já ouviu a frase: “Quem ama, espera”? Há muitos filmes românticos
que tentam provar a veracidade desta frase, mostrando que o amor é capaz de sobreviver
a qualquer obstáculo, inclusive o tempo. A espera, então, é vista como uma prova de
amor. Mas, apesar disso, ainda assim, ninguém gosta muito de esperar, não é mesmo?
Não é agradável esperar, mas quando estamos esperando por algo que amamos,
a espera se torna menos impaciente. Todos nós, cristãos, precisamos esperar por muitas
coisas, mas a nossa espera principal e mais importante deve ser pela volta do nosso
amado, Jesus Cristo.

1. Você concorda que o amor é capaz de esperar por tudo que seja necessário?
A Palavra de Deus nos diz que o amor é capaz de esperar por tudo (1 Co 13.7), isto
significa que podemos provar, sim, o nosso amor por meio da nossa espera. Da mesma
forma que um homem e uma mulher que estão noivos precisam esperar em santidade
um pelo outro até o dia do seu casamento, assim nós também precisamos esperar como
Igreja pelo dia do nosso casamento com Jesus.
A Bíblia nos fala sobre este dia, o dia do nosso casamento, são as Bodas do Cordeiro. A
Bíblia nos diz em Apocalipse 19.7 que devemos nos alegrar pois chegou o casamento
do Cordeiro e a sua noiva (a Igreja) já está pronta.
Nós somos a Igreja, a noiva de Cristo, e precisamos nos preparar para este grande dia, o
dia mais importante das nossas vidas.

2. O que você considera importante fazer enquanto estamos esperando pela volta
de Jesus?
A nossa espera pela volta de Jesus precisa ser acompanhada de atitudes sábias. Não
podemos esperar de forma passiva, como quem está sentado vendo as coisas
acontecerem. A Bíblia diz que Deus nos regenerou para uma esperança viva (1 Pe 1.3),
ou seja, precisamos também agir segundo à nossa fé e espera.

I – Conheça a quem está esperando. A Bíblia fala que os filhos de Deus viverão
eternamente ao Seu lado, mas a Bíblia também explica que eternidade significa
conhecer a Deus (Jo 17.3). A Palavra de Deus nos alerta que devemos nos esforçar para
conhecer a Deus e diz que se fizemos isto, Ele certamente nos responderá (Os 6.3). Não
perca mais seu tempo aqui nesta terra, use-o para conhecer mais e mais do nosso Deus.
II – Santifique-se e prepare-se. Não adianta conhecermos a Deus e não nos
prepararmos para morar na eternidade com Ele. A Bíblia diz que sem santidade
ninguém verá o Senhor (Hb 12.14), por isso, precisamos levar este processo à sério. É
importante sabermos que santidade não é nunca errar, mas é sempre se limpar, é
reconhecer que precisamos sempre da ajuda do Espírito Santo para nos purificar.
III – Espere ativamente. Não devemos esperar por Jesus sem agir, pois a Bíblia diz
que aqueles que esperam no Senhor voam, caminham e correm, sem se cansar (Is
40.13). Enquanto nos arrumamos para esperar pelo nosso casamento com Jesus, o
Cordeiro de Deus, precisamos também cuidar daqueles que estão ao nosso lado, nossa
família e amigos, pregando a eles o Evangelho. A Bíblia diz que na Casa de Deus
haverá muitas moradas (Jo 14.1-3), por isso, podemos trabalhar para levar conosco o
máximo de pessoas que pudermos para o Céu.

Conclusão: A Bíblia nos dá a certeza de que Jesus Cristo voltará para nos buscar. Ele
mesmo disse para não ficarmos aflitos quanto a isso, mas devemos, sim, nos preparar
para a Sua volta, conhecendo-O e prosseguindo nisso, santificando-nos e preparando
outras pessoas para a Salvação, pregando o Evangelho. Você está disposto a agir desta
forma? Se sim, vamos orar.

Desafio: Fale com o Senhor a respeito da Sua volta. Peça a Ele que te mostre se algo
ainda está faltando para esta preparação. Anote aquilo que Ele trouxer ao seu coração.
Ore também por estratégias de como pregar o Evangelho da Salvação às pessoas que
ainda não conhecem Jesus.

