
Estudo 124 – Recomece    

Série “Recomece” 

Quebra-gelo 

Nem sempre é fácil recomeçar. Para muitas pessoas, recomeçar representa o fracasso, 
traz a lembrança de algo que não deu certo. No entanto, precisamos olhar para o recomeço 
como uma nova oportunidade de fazer dar certo, de melhorar até que esteja bom o 
suficiente. O que você pensa sobre recomeços?                     

Você sabia que: O começo é todo voltado para frente, ele segue o curso natural das coisas. Já o 

recomeço, leva consigo uma bagagem, uma vivência. O recomeço exige disciplina e persistência.        

Textos: Lucas 19.1-10.      

O que a Bíblia diz a respeito disso? 

Quando chega o novo ano, a maioria das pessoas se sente motivada e impulsionada para 

reiniciar a vida, projetando sobre ela muitas expectativas, estipulando metas e organizando 

agendas. Infelizmente, boa parte dessas pessoas também não alcançará seus objetivos e 

ao final do ano, se sentirão frustradas. Vemos na Bíblia, que reiniciar, faz parte do desejo 

de Deus para a nossa vida. Porém, não é apenas um reinicio de calendário, um simples 

estabelecimento de metas ou coisas do tipo. Todo reinicio de sucesso encontrado na 

Palavra de Deus, contem princípios poderosos para que, de fato, esse recomeço seja 

eficaz. O texto que lemos nos fala a respeito da vida de Zaqueu. Terminamos o ano falando 

a respeito deste homem que é um exemplo para nós de encerramento de um ciclo e inicio 

de uma nova fase. E hoje, veremos a forma como ele reiniciou a sua vida. Ele era um 

cobrador de impostos do governo, mau visto por todos, ladrão. Sua vida não vida não devia 

ser fácil, visto que ele era um homem mal quisto pela sociedade. Mas em determinado 

momento, Zaqueu sentiu a necessidade de conhecer Jesus mais de perto e isso trouxe para 

ele a oportunidade de recomeçar a sua vida, mas desta vez, de forma muito diferente do 

que ele já havia feito até então. Hoje é tempo de recomeçar. Não porque viramos um 

calendário, mas porque Jesus está nos dando essa oportunidade. Decida hoje não viver da 

mesma forma que viveu até aqui, mas escolha viver o que de fato Deus tem para a sua vida 

e para a sua família. Diante da história de Zaqueu, podemos perceber que houve um 

recomeço de sucesso, porém, isso somente foi possível devido a algumas posturas 

importantes que vamos estudar hoje.                     

 

I – Avalie sua vida a partir de Jesus. Infelizmente, nossa auto-suficiência, nossa 

prepotência e orgulho, nos fazem fazer avaliações da nossa vida, a partir de nós mesmos. 

Mas essa forma de olhar, somente nos levará a viver uma vida egocêntrica e carnal, visto 

que é baseada em nós mesmos e não em Jesus. O egocentrismo nos aproxima muito mais 

do pecado. Mas quando avaliamos a nossa vida a partir de Jesus, nos desfocamos de nós 

mesmos e focamos nas coisas que são do alto, ou seja, nos princípios do céu. Zaqueu, 



primeiro olhou para Jesus e, diante Dele fez a avaliação de sua vida. Antes de tudo, 

precisamos nos aproximar de Jesus, para que os Seus princípios tragam clareza para a 

nossa vida, a respeito do que precisamos deixar e do que precisamos ser e fazer. Hoje, 

faça um esforço para se aproximar de Jesus, assim como Zaqueu fez. Jesus viu e 

recompensou o seu esforço, trazendo grande oportunidade de um recomeço verdadeiro.           

         

II – Reconheça seus erros. Reconhecer os nossos erros não é fácil. Ninguém gosta de 

errar ou erra propositalmente. Reconhecer nossos erros significa quebrar o nosso orgulho. 

É necessário que Jesus intervenha em nossa vida, que Jesus abra os nossos olhos e nos 

mostre a verdade. Somente diante de Jesus é que Zaqueu pôde reconhecer seus erros. 

Com certeza, muitas pessoas já tinham falado com ele, mas o reconhecimento verdadeiro, 

vem com a proximidade de Jesus. Quando estamos diante de Jesus, os nossos pecados, 

os nossos erros e até mesmo coisas legitimas em nossa vida, mas que estão fora da 

vontade de Deus, ficam evidentes para nós. Essa é uma oportunidade de deixar as coisas 

velhas para trás. O Espírito Santo pode nos ajudar nessa tarefa tão difícil.   

 

III – Tenha novas posturas. A decisão de Zaqueu não foi somente a de parar de fazer o 

que era errado, mas também de ter novas posturas. Ele decidiu devolver quatro vezes mais 

tudo aquilo que havia roubado, ou seja, ele se esforçou, ele foi além. É exatamente assim 

que devemos agir também. Depois de uma verdadeira avaliação da nossa vida diante de 

Jesus, depois de reconhecer os nossos erros, é necessário mudarmos de vida. Se 

desejamos coisas novas este ano, precisamos nos esforçar, nos posicionar para que 

possamos viver os novos caminhos que Deus tem para a nossa vida.                        

Desafio 

Esta semana, separe um tempo de jejum e oração para que Deus te mostre as coisas que 
você precisa deixar para trás e qual as novas posturas Ele espera de você para este ano. 
Aproveite para, diante de Jesus, estabelecer suas metas.                     

Conclusão 

Somente há expectativas de viver algo novo se tivermos novas posturas. Somente 
conseguiremos recomeçar da forma correta. Tendo a esperança de chegar ao fim sem o 
sentimento de frustração, se permitirmos que Jesus nos conduza em todos os nossos 
passos. E assim, teremos a certeza de que recomeçaremos certos da vitória. Você gostaria 
disso? Então coloque a mão em seu coração e vamos orar. 
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