Estudo 80 – Um Novo Estilo de Vida
 Resumo: No estudo de hoje, aprenderemos um pouco mais sobre o que fazer para
alcançar a tão desejada mudança de estação.
Texto: 2 Reis 9.1-2
Introdução: Se perguntássemos a qualquer pessoa se ela gostaria de mudar algo em sua vida,
certamente ela diria que sim. Todos nós gostaríamos de mudar pelo menos uma coisa em nossas
vidas, não é mesmo? As mulheres provavelmente gostariam de mudar algo em seu corpo
(emagrecer, mudar o cabelo, etc.), e os homens talvez gostariam de mudar algo nas finanças da
família. Algumas pessoas ainda são tentadas a desejar a mudança de outras pessoas da sua casa
(filhos, cônjuges, pais, etc.). Porém, muitas vezes colocamos expectativas erradas nas
mudanças, pensamos que nossa felicidade e bem-estar dependerão delas. Acreditamos, por
exemplo, que o dia em que formos curados, então seremos mais felizes. A verdade é que
nenhuma mudança externa trará uma mudança de estação sobre nós, pois ela acontece em nosso
interior. As questões externas não mudam aquilo que somos interiormente. Esta é a razão pela
qual ficamos frustrados com as mudanças.

1. Em sua opinião, o que é uma mudança de estação na vida com Deus?
A mudança de estação é aquela que nos transforma de dentro para fora e não depende de
mudanças externas. Esta mudança que tanto aguardamos depende também do nosso
posicionamento em relação à Presença de Jesus em nossas vidas. A Bíblia nos fala a respeito de
um homem chamado Jacó, que tentou de todas as maneiras alcançar uma mudança em sua vida.
Ele desejava esta mudança de estação e, para isso, até enganou seu pai e traiu seu irmão. Depois
disso, mudou-se de cidade, casou-se e ficou rico, mas nada disso trouxe a nova estação que ele
tanto desejava. Jacó, um dia, cansado da vida que vivia e de se sentir miserável, foi a um lugar
chamado Peniel, em que encontrou Deus face a face. A história de Jacó mudou quando ele teve
uma experiência face a face com Deus. A partir deste dia, não somente a sua vida, mas a de toda
a sua família foi transformada.

2. Nesta mudança de estação, você acredita que existe uma parte que nós devemos fazer?
O texto que lemos no início nos mostra que Jeú, assim como Jacó, também experimentou uma
mudança de estação e, não só isso, mas também foi capaz de trazer esta mudança para todo o
seu povo. Porém, Jeú entendeu que havia algo que somente ele poderia fazer. Ele decidiu se
posicionar a fim de conquistar um lugar mais excelente em seu relacionamento com Deus. Nós
também precisamos entender qual é a nossa parte nesta mudança de estação e são estas:
I – Caminhar face a face com Deus. Há muitas pessoas que caminham lado a lado com Deus,
mas não face a face com Ele. São pessoas que frequentam a igreja, célula e até servem ao
Senhor, porém, não se encontram com Ele face a face. O problema é que sem caminhar com
Deus face a face, deixamos de contemplar a sua beleza e de sermos transformados por ela.

Impedimos também que o nosso interior seja exposto, pois vivemos com o rosto escondido.
Assim, o nosso conhecimento do Senhor se torna limitado e nos sentimos incompletos.

II – Priorizar o lugar secreto. Geralmente nos esforçamos e nos preocupamos com muitas
coisas desta vida, mas se há um esforço a ser feito é o de estar na presença de Deus. Toda vez
que fizermos isto, em alguns segundos, o nosso problema perderá o seu valor diante da Sua
gloriosa presença. Jeú estava reunido com pessoas importantes, (os chefes dos exércitos), que
tratavam de coisas importantes, mesmo assim, foi chamado para entrar em um quarto secreto
para ser ungido pelo profeta. Ele foi escolhido para trazer para o povo esta mudança de estação,
mas isto aconteceu porque ele priorizou o lugar secreto. É preciso entender que reuniões e coisas
importantes não mudam nossa estação, pois somente o relacionamento íntimo com Jesus fará
isso.

III – Não desistir da amizade com Deus. O Senhor está nos chamando para a intimidade, mas
Satanás está nos enchendo de distrações. A Bíblia nos fala que aqueles que são amigos do
mundo e das distrações que ele oferece, não podem ser amigos de Deus (Tg 4.4). Por isso, andar
face a face com Deus, priorizando o lugar secreto é muito importante. Quanto mais
conhecermos ao Senhor, mais o mundo se tornará insignificante para nós. Assim como
precisamos cultivar a amizade com pessoas, necessitamos muito mais cultivar e cuidar da nossa
amizade com Deus.

Conclusão: É maravilhoso saber que Deus está nos chamando para uma mudança de estação,
mas é necessário também entender que existem passos que somente nós poderemos dar. O
Senhor também nos chama para caminhar face a face com Ele, priorizar o quarto secreto, que é
o momento de estar a sós com Deus diariamente e não desistir da amizade com o Senhor. Você
está disposto a se posicionar desta forma? Se sim, vamos orar.
Desafio: Se você ainda não adquiriu como hábito se relacionar a sós com Jesus, programe-se
para isso. Escolha um lugar e um momento do seu dia em que as distrações não te atrapalhem.
Siga firme neste propósito!

