Estudo 119 – Batalhando pelo Novo
Série “Nova Estação”
Quebra-gelo
Quantas vezes pensamos que quando há lutas, então esse é um sinal de que algo não é
de Deus?
Você sabia que: A ostra produz a pérola no meio do sofrimento? Sim! A perola é produzida
quando um grão de areia entra no interior da ostra. Para se proteger do corpo estranho dentro
dela, a ostra começa a liberar uma substância segregada pelo manto, chamada nácar ou
madrepérola que vai envolvendo a perola a fim de que ela não a machuque mais. O resultado
dessas várias camadas de nácar é a pérola.
Textos: Josué 6.1-5.
O que a Bíblia diz a respeito disso?
Todos nós, quando pensamos em algo que seja de Deus, pensamos em coisas que não
enfrentem obstáculos, ou que não sejam acompanhadas de lutas. Mas a Palavra de Deus
nunca nos disse isso, nem mesmo deixou algo subentendido. Essa é apenas uma
expectativa do nosso próprio coração, porque sabemos que as coisas de Deus são boas e
que Ele tem o melhor para nós. Mas a verdade é que muitas das coisas que estão
reservadas para nós, muitas das promessas, exige que entremos em batalha. Pensando
nisso, quantas coisas boas, de Deus nós já perdemos porque pensamos que não era de
Deus pelo fato de vir acompanhada de lutas e portas fechadas? Em João 16.33 vemos o
próprio Jesus afirmando que teríamos aflições neste mundo. O grande diferencial eh que
podemos ter a certeza de que Jesus já venceu tudo para nós. Em outras palavras,
entramos em batalhas que já estão ganhas. Não podemos pensar que o fato de termos
que enfrentar lutas, quer dizer que não seja de Deus. Quando o povo de Israel saiu do
deserto e chegou na terra prometida, eles perceberam que teriam que lutar ainda. Sob a
liderança de Josué, eles enfrentaram as famosas muralhas de Jericó. Eles poderiam ter
desanimado, mas não! Eles sabiam que por trás daqueles muros fortificados, havia o
Novo de Deus para eles. Isso, com certeza, os motivou a lutar. Essa também deve ser a
nossa motivação diante de uma luta. Precisamos estar dispostos a batalhar pelo Novo de
Deus para a nossa vida.

I – Esteja preparado para as batalhas. Não se engane, as lutas fazem parte da
conquista do novo. Por isso, esteja preparado para enfrentá-las. O povo de Israel sabia
que teriam que enfrentar as muralhas de Jericó. Não ignore as lutas que tem se levantado
diante de você, elas são apenas o sinal de uma grande conquista, o sinal de uma vitoria
sobrenatural. Pensar que as batalhas são apenas um sinal para n ão prosseguir, é o
mesmo que dar a vitoria para o inimigo. Se o povo de Israel pensasse dessa maneira,

jamais teriam entrado na terra prometida. Esteja preparado para as batalhas, elas te
conduzirão ao novo de Deus.

II – Ouça a direção de Deus. Não se trata de fazer aquilo que você acha que é o certo,
mas de seguir a direção de Deus. Se é Deus quem vai dar a vitoria, então é certo que
precisamos ouvir Dele a estratégia. Nossa grande dificuldade é querer lutar de forma
natural nas batalhas sobrenaturais. Deus deu ao povo uma direção completamente
sobrenatural. Jamais, alguém em sã consciência teria pensado nesta estratégia de guerra.
Deus é quem sabe aquilo que vai, de fato, surtir efeito na hora da batalha. Pare, ouça a
direção de Deus para a guerra que esta diante de você.

III – Acredite. Diante de uma direção tão improvável, seria até mesmo natural, que eles
não acreditassem que funcionaria. Mas o povo de Israel acreditou e por isso eles fizeram
tudo conforme Deus orientou. Eles entraram no novo de Deus. As vezes esperamos de
Deus, direções que nós acreditamos que vai dar certo. Mas nem sempre vai ser dessa
forma. Às vezes, Deus vai nos orientar a pedir perdão ao invés de esperar pelo pedido de
perdão, ou então vai nos mandar semear nossos últimos recursos financeiros ao invés de
guardar. O importante é: Acredite! Vai dar certo! Assim como foi com o povo de Israel,
será com a sua vida se você também acreditar.
Desafio
Olhe para as lutas que você está enfrentando e tire um tempo para ouvir qual a direção de
Deus sobre essa situação. Creia nas orientações do Senhor. Se for preciso, separe um
tempo de jejum a fim de matar sua carne, mas busque ouvir a voz de Deus.
Conclusão
Nem sempre as lutas e dificuldades estão relacionadas com o não de Deus. Mas muitas
vezes teremos que batalhar para entrar no Novo que Deus tem para a nossa vida. Você
gostaria de provar o Novo de Deus mesmo que tivesse que batalhar por ele? Então
coloque a mão em seu coração e vamos orar.

