
Estudo 83 – Não pare de avançar 

 

➢ Resumo: No estudo de hoje, aprenderemos que, na vida com Deus, aquilo que é bom sempre 

pode ficar melhor. Por isso, descobriremos como seguir avançando sempre. 

 

Texto: Isaías 43.18-19; Eclesiastes 7.10 

 

Introdução: Em estudos anteriores, falamos sobre como as estações do ano são diferentes umas das 

outras e que, por isso, as pessoas preferem mais umas do que outras. Porém, mesmo que gostemos muito 

de uma estação e de suas características, é importante que ela acabe para que uma nova venha a seguir. 

A nossa preferência por alguma estação pode nos impedir de experimentar coisas novas. Isto também 

pode acontecer em nossa vida com Deus. 

 

1. Já sentiu vontade de permanecer em um período de sua vida para sempre? 

Por melhores que sejam as estações que estamos vivendo, não podemos permanecer nelas para 

sempre, não é mesmo? Muitas pessoas vivem olhando para trás, lembrando de épocas em que se 

sentiam mais felizes do que atualmente. A Bíblia diz que fazer isto não é sábio. Não é bom ficarmos 

olhando para o que já vivemos e dizermos que “aqueles tempos eram melhores” (Ec 7.10). A Bíblia 

nos ensina, inclusive, que um dos passos que devemos seguir para entrar na nova estação é esquecer 

das coisas antigas. O Senhor ainda disse o que já passou não pode nem ser comparado às coisas novas 

que Ele fará em nossas vidas (Is 43.18). 

 

2. Você crê que o novo de Deus é para você? 

Muitas vezes pensamos que a nova estação é apenas para alguns, mas a verdade é que a nova estação 

é para todos aqueles que creem e que se posicionam para entrar nela. Porém, mesmo que tenhamos 

nos posicionado, muitas vezes, o apego por aquilo que é velho ou passado pode nos impedir de seguir 

avançando e de conquistar o melhor de Deus para as nossas vidas. Cuide para que isto não aconteça 

com sua vida. Lembre-se sempre de que o novo de Deus é para você. 

 

I – Não coloque limite em Deus. Geralmente nos apegamos àquilo que é velho porque não 

acreditamos que podemos ter algo novo e melhor. Muitas pessoas, por exemplo, preferem se apegar a 

uma roupa velha porque não creem que Deus pode lhes dar uma nova e melhor. Na vida com Deus, 

isto pode acontecer também. Às vezes, estamos estagnados em nosso relacionamento com Ele porque 

não conseguimos crer que é possível viver coisas ainda melhores em Sua presença. Assim, colocamos 

limites em um Deus que, na verdade, é ilimitado e que pode fazer infinitamente mais do que tudo 

aquilo que imaginamos.  

 

II – Olhe para frente. Você já viveu grandes coisas com Deus? Mesmo que sua resposta seja “sim”, 

olhe para frente e queira mais. Já aprendemos que Deus é ilimitado, por isso, podemos desejar ainda 

mais Dele. Se hoje você está feliz porque participa de uma célula, comece a desejar ser um líder! Se 

hoje você está feliz em servir a Deus, deseje e busque ser o Seu amigo mais íntimo. Tudo é possível 

ao que crê (Mc 9.23). Para isso, olhe para frente, avance para aquilo que Deus tem para a sua vida. Ele 

tem sempre mais! 

 

III – Creia no improvável. Nós servimos ao Deus das coisas improváveis! Ele disse que abriria um 

caminho no meio do deserto e que faria rios na terra seja (Is 43.19), ou seja, disse que faria coisas 

improváveis. A nova estação é cheia de coisas improváveis, por isso, precisamos exercitar nossa fé 



para começar a crer nas coisas impossíveis. A Palavra de Deus também diz que Deus é aquele que traz 

vida aos mortos e que chama à existência as coisas que não existem (Rm 4.17). Realmente precisamos 

crer e avançar até a nova estação, crendo no improvável e passando por cima das nossas dúvidas e da 

falta de fé. 

 

Conclusão: Que maravilhoso é saber que, na vida com Deus, aquilo que é bom pode ficar melhor, 

não é mesmo? Mas para que isso aconteça conosco, precisamos nos desapegar das coisas passadas, 

sabendo que elas não podem nem ser comparadas ao que Deus está prestes a fazer. O Senhor também 

nos pede para não mais limitarmos o Seu poder, que é infinito. Pede também para olharmos para 

frente e crermos que coisas improváveis podem acontecer conosco. A nova estação é para todos nós. 

Deseja tomar posse dela? Se sim, vamos orar. 

 

Desafio: Agradeça a Deus por todos os momentos maravilhosos que já teve com Ele. Agora exercite a 

sua fé para crer que Ele tem coisas ainda melhores nesta nova estação. Avance!  


