Estudo 81 – O processo para a Mudança de Estação
 Resumo: No estudo de hoje, aprenderemos o que é necessário fazer para vivermos uma
mudança de estação em nossa vida com Deus.
Texto: Jeremias 29.11-14 e 2 Reis 2.1-6

Introdução: É interessante perceber que a nossa vida é cheia de processos e fases e que
nenhuma delas deve ser ignorada. Especialistas dizem, por exemplo, que não é bom que um
bebê caminhe sem antes engatinhar, nem é bom que ele comece a ser alimentado sem antes ter a
habilidade de permanecer sentado sem apoio. Isto porque engatinhar e sentar-se são processos
importantes para o seu desenvolvimento. Mais tarde, outros processos virão. Na fase escolar, os
alunos são encorajados a aprender em etapas, sendo que cada ano preparará o estudante para a
fase seguinte. Na vida adulta, não será diferente. Geralmente evoluímos em nossos cargos e
empregos à medida que passamos de fases, conforme aprendemos e nos tornamos aptos para
chegar à um nível mais alto. Da mesma forma, em nossa caminhada com Deus é necessário que
vivamos cada processo de forma íntegra, sem pular etapas ou ignora-las.

1. Você acredita que há mudança de estação para qualquer situação?
Deus é capaz de transformar qualquer cenário, por pior que ele esteja. O capítulo 29 do livro de
Jeremias nos mostra que Deus falou com o seu povo, num momento em que eles estavam
exilados e em cativeiro. O povo de Deus estava triste e sem esperança. Porém, o Senhor falou
com Jeremias, trazendo palavras de esperança para ele e seu povo. O Senhor realmente
transformou aquele cenário de tristeza em alegria! Hoje em dia também vivenciamos situações
adversas e problemas que parecem não ter fim. Mas a verdade é que quanto mais conhecemos
quem Jesus é, menos nos preocupamos com o cenário ao nosso redor. Com Deus, o que vemos
não deve ser a nossa realidade, mas sim aquilo que cremos. Porém, mesmo que Deus seja capaz
de transformar qualquer cenário ruim de nossas vidas, Ele também respeitará os processos pelos
quais devemos passar e agirá conforme os nossos posicionamentos. Isto significa que há
condições para entrar nesta mudança de estação.

2. O que é necessário fazer para que o novo de Deus venha sobre nós?
O Senhor está nos chamando para sairmos de uma estação e entrarmos em outra. Porém,
existem condições para que esta transição aconteça conosco e elas serão reveladas a nós por
meio da vida de Elias e Eliseu. Eles representam estações diferentes. A vida de Elias simboliza
uma estação mais difícil, de lutas, de dificuldades, de sequidão, de desgaste emocional e de
pecado. Já a vida de Eliseu simboliza a nova estação, um tempo de restauração, de milagres e de
boas notícias. Ambos passaram por um processo antes de experimentarem o novo de Deus para
as suas vidas e nós deveremos fazer o mesmo. Os processos são:

I – A morte da carne. Neste processo, devemos renovar a nossa aliança com Deus, decidindo
deixar o pecado. Precisamos buscar por um encontro pessoal com Jesus e assumir com Ele um
compromisso de santidade e consagração. É preciso lembrar também de que nossa carne sempre
tentará nos dominar e, se isto já estiver acontecendo conosco, é hora de parar tudo e resolver
pendências com o Senhor e de passarmos por este processo de arrependimento e mudança de
vida. É tempo de colocarmos um ponto final em qualquer ligação que ainda tenhamos com o
mundo. É tempo de deixar o pecado, e pecado é tudo o que Jesus jamais faria!
II – A vida no secreto. O lugar secreto é o nosso lugar de intimidade e amizade com Deus. Jacó
descobriu, em seu encontro com Deus, que existia uma conexão do céu com a terra e isto
significa que também precisamos desta conexão e isto acontecerá por meio da oração no lugar
secreto. No lugar secreto também nos alinhamos com a vontade e o desejo de Deus para as
nossas vidas. Por isso, se realmente quisermos viver a nova estação, é necessário encontrarmos
prazer nesta busca diária pela presença do Senhor, na oração e na vida devocional.
III – A vitória sobre o inimigo. Este processo representa a batalha espiritual, a qual muitas
vezes ignoramos ou não percebemos que acontece. As muralhas de Jericó (que representam as
lutas e batalhas das nossas vidas) foram derrubadas por posicionamento do povo de Deus. Da
mesma forma, para vencermos o nosso inimigo, precisamos usar armas espirituais e elas são:
oração, jejum e leitura da Palavra de Deus. Se quisermos a vitória, então é necessário estarmos
preparados e munidos.
IV – A vida sobrenatural. Para chegarmos à nova estação, é preciso deixar de vivermos de
forma natural e passarmos a viver de forma sobrenatural e profética. O povo de Deus precisa
viver pela fé e pela obediência, profetizando e declarando o que a Palavra de Deus diz, caso
contrário, será destruído. É preciso lembrar que a vida sobrenatural só pode existir por meio da
presença do Espírito Santo em nossas vidas, por isso, neste processo, é necessário buscar sermos
cheios do Espírito Santo, pois somente Ele pode nos guiar à nova estação de Deus para nós.

Conclusão: A nova estação é desejo de Deus para todos nós, porém, somente aqueles que se
submeterem a viver os processos necessários é que a experimentarão. Cada processo representa
um desafio que devemos cumprir: é necessário matar a nossa carne, ter prazer no lugar secreto,
derrotar os nossos inimigos e viver de forma sobrenatural, sendo guiados pelo Espírito Santo.
Você aceita viver cada um destes processos? Se sim, coloque a mão em seu coração e vamos
orar.
Desafio: Peça a ajuda de seu líder para perceber se está se posicionando diante de cada um
destes processos. Peça ao Senhor que te ajude a, de forma prática, tornar real cada um deles em
sua vida com Deus.

