ESTUDO DE CÉLULA
HÁ ESPERANÇA EM TEMPOS DIFÍCEIS?
TEXTO: “Porque há esperança para a árvore que, se for cortada, ainda se
renovará, e não cessarão os seus frutos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e o
seu tronco morrer no pó, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como uma
planta.” Jó 14:7-9
QUEBRA-GELO: É possível, naturalmente, fazer renascer uma planta que
já está morta? Certamente não.
Introdução: Temos vivido tempos de incerteza, medo, dúvidas, tempos de
desesperança para muitos.
Nesse trecho lemos sobre uma árvore que foi cortada, sua raiz envelheceu e
o seu tronco morreu. Naturalmente não há esperança para que volte à vida e dê
frutos.
Mas Deus pode restaurar o que foi cortado, fazer reviver o que morreu.
Somente Ele pode! Em Mc 9:23 diz: “E Jesus disse-lhe: Se tu podes crer, tudo é
possível ao que crê. ”
Talvez você se encontre nessa situação: magoado, emocional esgotado,
deprimido, vida financeira frustrada, sonhos frustrados, enfermidades
instaladas.
Passos para ser cheio de esperança, ser reerguido, restaurado:
1. Fé - Ester reagiu à situação de crise em Israel com fé. Ela colocou em
prática sua fé por meio da oração e jejum. “Ora, a fé é o firme fundamento das
coisas que se esperam, e a prova das coisas que se não vêem. Ora, sem fé é
impossível agradar-lhe; porque é necessário que aquele que se aproxima de
Deus creia que Ele existe, e que é galardoador dos que o buscam.” Hb 11:6
2. Arrependimento - Arrepender-se e consertar se houver questões
pendentes. “Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos
perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça”. I Jo 1:9
3. Declarar a Palavra de Deus - A bíblia é a Palavra de Deus – declarar a
Palavra de Deus é dizer em voz audível, reafirmar as promessas escritas nesse
livro sagrado. A Palavra de Deus é a verdade que traz luz e clareza sobre o que
devemos e não devemos fazer, é a bússola que direciona nossa vida como um
todo. “E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. ” Jo 8:32

4. Encontrar um lugar de descanso nos braços de Deus - “Aquele que
habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. ” Sl
91:1
Enquanto há vida, há esperança. É TEMPO DE REFLEXÃO E DE BUSCAR
RESTAURAÇÃO.
Gancho Evangelístico: Somente Jesus Cristo pode restaurar o que se
perdeu e vivificar o que morreu. Ele é a fonte de esperança e vida! Entregue-se
a Ele de todo coração, decidindo crer n'Ele, arrepender-se dos erros passados
e por meio da Palavra de Deus, compreender melhor quem Ele é e encontrar
um lugar de descanso nos Seus braços.

