
Retomando: No último estudo, fomos desafiados a ressignificar as nossas lutas e a perceber em quais 

áreas podemos crescer, aprendendo com as adversidades. Compartilhe conosco.  

 

Estudo 64 – É hora de Transbordar   

 

 Resumo: Durante esta célula, falaremos um pouco a respeito do transbordar de Deus para a 

nossa vida. Com base na palavra de Deus, aprenderemos o que é esse transbordar, para quem 

ele é destinado e como podemos fazer para receber esse transbordar em nós.  

Texto: Isaías 54. 1-3.   

Introdução: Você, com certeza, já deve ter visto um copo ou uma garrafa transbordar. Isso acontece 

porque o conteúdo que está sendo derramado dentro dele é muito maior do que a capacidade do 

recipiente que o está recebendo. Transbordar, no dicionário, significa sair fora das bordas, ter em 

excesso, estar repleto. Quando algo transborda, significa que o recipiente recebeu muito mais do que 

o que consegue conter. Agora, imagine um transbordar de coisas boas, coisas maravilhosas e tudo 

sobre a sua vida.  

 

1) Você acredita que Deus tem algo muito grande e bom para você? 

Quantas pessoas vemos por aí, que acreditam sim que Deus tem coisas muito boas e maravilhosas 

para liberar. Porém, também acreditam que essa medida jamais poderá ser para elas. Alguns pensam 

que Deus nunca, jamais as escolherá para derramar toda a sua unção e tudo aquilo que Ele tem para 

derramar sobre a sua vida. Essa é uma grande mentira pregada pelo nosso inimigo: satanás. Deus tem 

muitas coisas maravilhosas para colocar dentro de nós e a medida que Ele tem é muito maior do que 

a medida que conseguimos conter, de forma que chegamos a transbordar. Em Lucas 6.38, aprendemos 

que Deus tem para nós uma boa medida que é sacudida, recalcada e transbordante. E o que Deus 

deseja despejar sobre a nossa vida é maravilhoso, incluindo a Sua doce presença, que por si só, já nos 

faz transbordar. No entanto, é interessante saber que quando Deus se derrama sobre nós, tudo o 

que Ele nos deu não ficará somente conosco, mas atingirá, de alguma maneira, todos à nossa 

volta: pai, mãe, cônjuge, filhos, amigos, vizinhos, etc. Isso porque nós estaremos transbordando 

para a direita e para a esquerda, por todos os lados e todos poderão ser beneficiados através do que 

Deus tem feito em nós. Quando Deus se derrama sobre a nossa vida, neste momento, recebemos tudo 

o que precisamos, porque é isso o que a Sua presença trás. E tudo o que não provém de Deus, como 

por exemplo, tristeza, depressão, sentimentos como o da rejeição, desânimo e etc, vão embora 

imediatamente. Há uma medida em Deus, muito generosa esperando para ser derramada sobre a nossa 

vida. O texto que lemos no início nos mostra o desejo de Deus de derramar sobre nós a Sua medida 

transbordante. O texto inicia nos orientando a até mesmo já celebrar o que Deus ainda vai fazer porque 

Ele sempre cumpre Suas promessas. Esse mesmo texto também nos dá orientações claras a respeito 

de como podemos fazer para podermos receber o transbordar de Deus sobre nossa vida. Repare que o 

texto nos fala de uma promessa que foi feita para o povo, ou seja, é para todos nós. Deus quer derramar 

sua medida sem limites sobre a sua vida.  



2) Você sabe o que é preciso para transbordar?  

Alguns pensam que não é para eles, outros pensam que é difícil demais e há quem pense que seja 

impossível. Mas não é e Deus deseja muito que você venha a transbordar. De acordo com o texto de 

Isaías, vemos alguns passos claros e necessários para transbordar.  

I – Desejar tudo o que Deus tem para você. Quantas coisas de Deus, acabamos perdendo porque 

não entendemos que TUDO o que Ele tem é para nós e por esse motivo acabamos não ousando desejar. 

O desejo é o fator que nos impulsiona em direção de algo. A Palavra de Deus nos mostra que até 

mesmo o desejo por Ele é derramado em nosso coração e que nos últimos dias, esse desejo 

aumentaria ainda mais. Porém, não podemos aceitar receber somente uma parte. Não é que 

Deus derrama só um pouco mas somos nós, que nos conformamos com menos do que o Senhor tem 

para a nossa vida. E, acredite, Deus tem muito! Deseje, Deus tem muito e é para você.  

II – Dedicar-se a buscar a Deus como nunca até aqui. Esse é um pré requisito muito importante 

para aquele que deseja transbordar. Repare que aquele que tem o seu recipiente transbordado, não 

para de enchê-lo até que ele ultrapasse a medida. Quanto mais nós buscamos a Deus, mais Ele 

derrama e se derrama sobre nós e assim vamos sendo cheios. Leia mais a Bíblia, ore mais, tenha 

um tempo maior a sós com Ele. Invista tempo com o Senhor. O transbordar vem somente Dele e 

jamais conseguiremos de outra forma ou em outro lugar.   

III- Manter uma vida de adoração. O texto de Isaías inicia dizendo: Canta alegremente, ó estéril, 

que não deste a luz... Isso quer dizer que precisamos manter uma vida de adoração ao Senhor, mesmo 

que no momento as coisas não estejam fáceis ou não tenham saído como o planejado. O hábito da 

adoração a Deus, gera em nós um coração grato e isso agrada muito ao Senhor. Enquanto nós 

o adoramos, podemos tocar a Deus com nosso louvor, com nossas palavras de amor e gratidão, 

com nosso desejo expresso pela Sua doce presença. Adore a Deus em todos os momentos, busque 

fazer deste o seu estilo de vida.     

Conclusão: Existe algo mais reservado para nós. Deus está pronto para se derramar sobre a nossa 

vida até que venhamos a transbordar. Depois que transbordamos, então nada mais importa. Chegou a 

hora de transbordar e é agora, é para você. Viva tudo o que Deus tem separado para a sua vida e seja 

completo, seja feliz. Você gostaria disso? Gostaria de transbordar? Levante a mão, vamos orar.  

 

Desafio: Reflita a respeito de como anda a sua busca por Deus. Perceba se no seu interior existe uma 

fome que sempre traz em seu coração e mente o desejo de buscar mais a Deus do que você já tem 

feito. O que você pode fazer? Coloque em prática imediatamente.  


