Estudo nº 19

LIMPANDO A “CASA”
QUEBRA-GELO:
O que você precisa fazer para arrumar sua casa?

TEXTO MOTIVADOR:
Isaías 38. 1-8

INTRODUÇÃO
Durante a vida, muitos de nós guardamos um apunhado de coisas em nossas casas. Alguns guardam papéis, documentos,
materiais para arrumar a casa, roupas, e tantas outras coisas. Já percebeu que até as provas – as avaliações escolares – muitas vezes
são guardadas, ano após ano?
No entanto, também guardamos as amizades, as alegrias e as vitórias. Conquistas que marcaram nossa vida. Mas, com
muita facilidade, extrema agilidade, e, até com “zelo”, guardamos as decepções, as tristezas, as mágoas... as feridas.
Essas, tendem a deixar nossa “casa” bagunçada. Chegam a criam “mau cheiro”. Ficamos ranzinzas, perdemos a vontade de
viver. Muitos enveredam pela depressão. Tudo em ao seu redor “cheira mal”, ficamos doentes.
Então, diante dessas “tralhas” que guardamos nos cômodos, nos escombros de vida, precisamos acolher essa palavra: “Poe
em ordem a tua casa” (v.1). Precisamos arrumar as coisas. Ir ao encontro daquilo que temos guardado. Mexer na bagunça.
Reaproveitar o que podemos e eliminar o que tem cheirado mal em nossas vidas.
Como podemos pôr a casa em ordem?

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
1.

VOLTE-SE AO SENHOR.
Quando o Rei Ezequias recebeu a palavra de que sua doença era para morte chorou copiosamente mas, voltou-se ao Pai
quebrantado, clamando pela presença Dele. Isso é avivamento. Avivamento é retornar para os princípios do nosso Salvador. Quando
voltamos para Deus, somos “serventes” e Ele o “mestre-de-obra”, assim, não será em vão nossos esforços para deixar a casa
“arrumada”, edificada (Sl 127.1).
2.

NÃO VIVE ATEMORIZADO PELAS MÁS NOTÍCIAS (SL 112.7)
É hora de viver centrado na cruz e não atemorizado pelas más notícias ou pelas situações que lhe causam dor. Ficar
mergulhado nos momentos difíceis da vida é permanecer “encharcado” por essas situações. Tome a Palavra em prática: o que,
verdadeiramente, volta ao Senhor trará para si as boas recordações (Lm 3.21) a fim de saber que sua vida é guardada e está firme
no Seu Criador e Salvador. Assim, seguro estará seu coração (Sl 112.6-8).
3.

CONFESSE, PERDOE.
Muito das bugigangas que guardamos em nossa alma que trazem mau cheiro e atrapalha nossos relacionamentos estão
diretamente ligados à falta de perdão. Não do outro mas, nossa. Precisamos nos humilhar sob a misericordiosa mão do Senhor
parando de esperar a mudança no outro e começar em nós. O perdão é muito mais do que um sentimento: é uma atitude, uma
decisão de poder recomeçar com outro. Sofremos com nossas “tralhas” porque as guardamos em nosso coração e não as retiramos
de nossa vida, por meio do perdão. Na nossa atitude de perdoar, encontraremos o perdão para nós (Mt 6.14-15). Precisamos estar
dispostos a sermos compassivos, bondosos e, não mais, instigadores da amargura, da ofensa, da discórdia, da raiva (Ef 4.28-32).

CONCLUSÃO
E, então, temos bugigangas a serem retiradas de nossas “casas”? Vamos por nossa casa em ordem? Podemos sair com este
propósito a partir de hoje? Se sim, levante uma de suas mãos. Vamos orar.
* ESCOLA DOMINICAL: Participe da Escola Dominical. Um espaço de crescimento e amadurecimento na fé.
* 21 dias de Jejum e Oração: Iniciaremos dia 15 de Março no Culto de Celebração e terminaremos no dia 06 de Abril.
Nas segundas-feiras – dias 16, 23, 30/março e 06/Abril – estaremos subindo ao Monte. Toda Igreja convocada a consagrar-se juntos.
* Noite de Louvor: Sábado, dia 21, na IMPorto.
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* Culto de Celebração – Mês da Mocidade Metodista: Domingo, dia 22, presença do rev. Hamilton Fernando.
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