Retomando: Você já estabeleceu os seus propósitos e metas para este ano? Se não, ainda está em
tempo. Ore buscando a direção de Deus, converse com o seu líder e estabeleça alvos para a sua vida.
Lembre-se de que Deus tem prazer na organização e nos ajuda em nossos propósitos.

Estudo 62 – E viu Deus que era Muito Bom!

 Resumo: Durante esta célula, aprenderemos que tudo o que Deus faz é bom. Com a graça de
Deus e ajuda do Espírito Santo, mudaremos o nosso olhar a respeito de algumas coisas que
enxergávamos de maneira errada. Veremos a maneira como Deus enxerga as coisas na nossa
vida.
Texto: Gênesis 1.31, Romanos 12.2 e Salmos 139.16.
Introdução: Cada dia que passa o mundo acaba exigindo muito mais perfeição em todas as coisas.
Padrões elevadíssimos e muitas vezes praticamente inatingíveis são impostos em todas as áreas da
nossa vida. Diante dessa situação, formamos a nossa opinião a respeito daquilo que é aceitável e
bom. O mundo passa a formar os nossos padrões. Querendo ou não, todos nós, de uma maneira ou
outra somos influenciados e temos incutido em nós, referências daquilo que é bom ou não. Nossas
opiniões demonstram o quanto o mundo tenta formar a nossa mentalidade. A grande questão é: o
que tem formado a sua opinião?

1) O que é o bom para você?
Você já deve ter ouvido alguém dizer que o que é bom para um pode não ser bom para outro. O
nosso padrão e o nosso nível de aceitação varia de acordo com a nossa vivência, com as nossas
influências. Apesar disso, o mundo sempre tenta moldar a nossa mente, ditando aquilo que é bom e
o que é ruim. Com isso, padrões e referências mundanas acabam entrando em nossos lares, em nossa
família, em nossa mente. Chamamos de belo aquilo que é feio e de inaceitável aquilo que é correto.
Quantos valores eternos foram corrompidos e quanta destruição isso nos tem causado? Agora dizem
que a estrutura familiar não é boa. Que o bom mesmo é ser como você quiser ser, independente do
que diz a palavra de Deus. Agora dizem que bom é modificar todo o seu corpo, gastar até o dinheiro
que não tem para se parecer com outra pessoa ou se igualar ao padrão da mídia. Satanás tenta de
todas as formas corromper e modificar os padrões Bíblicos, tenta distorcer a verdade para que
ela soe mal aos nossos ouvidos e a mentira dele se pareça com a melhor opção. Porém,
precisamos acreditar na palavra de Deus. Em Gênesis, quando Deus está criando o mundo, em
cada detalhe feito, Ele para, admira e conclui: Isso é bom! O texto que lemos nos mostra que
quando Ele finalizou toda a Sua obra, Ele olhou e viu que era MUITO BOM! Toda a
excelência está em Deus e o resto não passa de uma réplica barata e sem valor. Bom mesmo é o
que Deus faz e nada nesse mundo pode se igualar à Sua criação. O Texto de Romanos nos mostra
que o mundo tenta moldar a nossa mente, ditar os nossos padrões, porém, nós não podemos nos
igualar a ele. Quando tomamos a forma do mundo, é como se estivéssemos abandonando a
perfeição, em troca de um padrão fracassado e defeituoso. Em sã consciência, ninguém jamais

trocaria o que é realmente bom por uma imitação ruim. Mas quando preferimos acreditar no que o
mundo nos diz, ao invés de acreditar no que a Bíblia diz, é exatamente esta troca que estamos
fazendo. Como o próprio texto nos orienta, precisamos de uma transformação na nossa mente.
2) Você sabe como mudar a sua mente e passar a viver a verdade?
Existem mentiras que estão enraizadas dentro de nós. Por exemplo: Eu não sou bom o suficiente, eu
não tenho nenhuma beleza em mim, a minha vida é um fracasso. Esses e outros pensamentos, as
vezes rondam a nossa mente. Mas é necessário uma mudança para que possamos pensar, ser e agir
conforme a palavra de Deus. É necessário compreender o que a Bíblia nos mostra.
I – Tudo o que Deus faz é bom. Satanás sempre vai tentar distorcer essa verdade. Ele quer
emplacar a visão de um Deus que pune as pessoas, que castiga, que planeja coisas ruins. Quantas
pessoas culpam a Deus pela consequência de suas escolhas erradas, acreditam que Deus as está
castigando ou mesmo acreditam que Deus seja o responsável pelas catástrofes naturais! A Bíblia
nos mostra que Deus criou todas as coisas com muita dedicação e tudo era bom. Por mais que
as vezes não consigamos entender as coisas em nossa vida, precisamos ter em mente que tudo o que
Deus faz é bom. Mesmo que pareça difícil ou dolorido, ainda assim é o melhor.
II – Quando Deus idealizou você, Ele viu que era bom. Algumas pessoas acreditam que são um
erro de Deus, que não deveriam nem mesmo ter nascido. Outras pessoas não se aceitam da maneira
como são e vivem em busca de mudanças em seus corpos. A Bíblia nos mostra que quando Deus
criou o homem e a mulher, Ele viu que era muito bom. Ele sonhou e idealizou cada detalhe do
seu ser: seu corpo, seus traços, seu biótipo, seu temperamento, etc. O texto de Salmos nos fala
que Ele formou cada parte do nosso corpo ainda no ventre da nossa mãe. Ele nos via quando nem ao
menos tínhamos forma. Você é um sonho de Deus realizado e Ele tem muito prazer na sua vida.
III- Quando Deus planejou a sua vida, ele viu que era bom. O plano de Deus para a nossa vida é
o melhor. Ele escreveu em seu livro uma história linda e bem, sucedida. Porém, nós podemos
escolher viver essa história ou não. Quantas vezes temos imensa tristeza no rumo que nossa vida
tomou, consideramos uma desgraça e muitos até pensam e tirar a própria vida. Mas essas foram
apenas escolhas que fizemos. Romanos nos fala que a vontade de Deus para nós, é boa,
agradável e perfeita. É com essa história que Deus sonhou para você. Você pode decidir hoje
viver a boa vida que Deus tem para você.
Conclusão: Tudo o que Deus faz é bom, é muito bom. Não podemos permitir que o mundo tente
mudar isso em nós, nos levando a acreditar e viver mentiras. A sua vida foi perfeitamente planejada
por Deus e o que Ele idealizou era bom. Não aceite trocar o bom de Deus pela falsa bondade que
satanás quer nos trazer através do mundo. Você gostaria de viver o que Deus planejou para você?
Gostaria de mudar a sua mente e passar a enxergar as coisas como elas realmente são, ou seja, boas?
Levante a mão, vamos orar.

Desafio: Dedique um tempo para analisar o que na sua vida não está bom. Perceba se ela está de
acordo com a vontade de Deus para a sua vida e coloque em ordem o que precisa ser colocado.

