:: ESTUDO DE CELULA::
A MINHA VIDA VAI MUDAR

Igreja
_______________________________________________________________________________________
A Minha Vida vai Mudar - ATITUDE Mc 2:1 ao 12
Quando falamos de MUDAR DE VIDA, não mudamos sem atitude... Quantas coisas ainda não mudaram na sua vida por falta
de ATITUDE! Hoje estamos aqui, superando cada desafio, mais quantas pessoas precisam romper seu limite, mais dependem
de uma atitude nossa? Escute, tem pessoas que dependem de sua atitude, para vencer... Você entende a profundidade disso? As
atitudes mudam a nossa história, Temos que agir, se mover... Se mexer! Falaremos nesta ocasião sobre a atitude de quatro
homens que mudou a vida de um paralítico. Identifique o que está paralisado em sua vida, ou na vida de sua família, e haja!
1 – Tiveram Uma Visão de Fé Se eu desejo que minha vida mude, eu preciso de ter uma visão de FÉ! Os quatro amigos do
paralítico agiram em seu favor por causa de uma visão de fé. Geralmente quando vemos alguém paralisado, logo apontamos o
dedo e criticamos, porém não foi isto que fizeram, Temos que ter Visão de fé! Eles se negaram a aceitar a realidade da paralisia
no corpo do companheiro, e, em seus corações, começaram a vê-lo são e totalmente livre de qualquer deficiência. A cura
aconteceu, primeiro, no coração dos amigos, para depois ser uma realidade no corpo do paralítico. É assim que as coisas
funcionam no reino espiritual. O que desejamos que aconteça, primeiro, tem de nascer em nossos corações, para que depois se
materializem . Hebreus 11:1-3 Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que se não
vêem. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram
criados; de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Os homens creram que Jesus podia fazer algo pelo
doente, e por isso, envidaram seus esforços na concretização daquele ideal.
2 – Transformaram a Fé Em Obras – Os amigos do paralítico realmente creram que Jesus podia fazer algo por ele. Você
crer que seu marido vai ser uma benção? Imagine ele te cobrando para ir na Igreja... Imagine irmãos... Porque, como imaginou
no seu coração, assim é ele. Provérbios 23:7ª. Eles provaram tal fé quando a demonstraram por meio de atitudes concretas,
sem as quais nada aconteceria. Eles revelaram o quanto acreditavam num milagre, por meio do que fizeram de real. Cada um
pegou numa ponta da maca, juntos ergueram o doente, caminharam, por entre a multidão, subiram em cima da casa, tiraram a
telha e o desceram. Essa era a parte que lhes cabia, e a fizeram muito bem. Por esse motivo a Bíblia disse: “vendo-lhes a fé”
(Mc 2.5a). Como Jesus pôde ver algo invisível como a fé? Por meio das obras! É como se a fé fosse o espírito, e a obra, o
corpo. O espírito não se pode ver, mas o corpo sim. É disso que nos fala Tiago 2.14-26, Vamos ler?
3 – Mantiveram a Atitude de Vencedores – É interessante perceber como aqueles homens mantiveram a atitude de
vencedores, a despeito das dificuldades apresentadas. Notemos que a oposição surgida, não foi apenas a da multidão à porta da
casa, impedindo a passagem da maca. Outras maiores tiveram de ser superadas. A) 1ª INCREDULIDADE, talvez, tenha sido a
da incredulidade. É possível que eles tenham pensado em desistir, diante do grande desafio. Eu preciso manter a atitude de fé,
acima da incredulidade! (((Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir))) Quem sabe, tenham chegado a pensar
que não valia a pena tanto esforço para uma eventual frustração. Porem Venceram... Vence está incredulidade! B) 2º
INDISPOSIÇÃO, PREGUIÇA, CONFORTO barreira vencida foi a da indisposição. Até que ponto eles estariam realmente
dispostos a levar aquilo até o fim? Uma coisa é você pensar (loucura), uma coisa é você agir, e outra é manter a ação! Onde
eles viram tal fato? Como mudamos de humor, de disposição devido as circunstancias... Não rompemos limites com tudo a
nosso favor... Tem pessoas que se abate pelo numero de inscrito no concurso, pessoas se abatem antes de fazer.... C) 3º
MULTIDÃO NA PORTA, a multidão à porta da casa. Eles estavão no local de passagem... Aporta é o local de transição...
estavam próximo, porem pertinho tinha uma multidão... Não tinha como Quando não tem porta, vai pela Janela, quando não
tem janela, sobe no telhado Irmão... MAIS VAI ATÉ O FIM! Outra coisa, Poderiam ter pensado que o Messias não teria tempo
pois tanta gente! Ou até mesmo O interesse de ajudar seu amigo, estando ocupado demais com as necessidades dos outros.
4ª REMOVER O TELHADO: Quarta e última barreira vencida foi a do telhado removido para a passagem da maca. Irmãos
vocês já imaginaram que loucura foi está? Subir em um telhado com um paralitico? Remover as telhas... descer ele aos pés de
JESUS... NÃO TEM COMO IRMÃO, MUDAR DE VIDA SEM FAZER LOUCURA... Sem assustar alguém, sem risco! Não
estou falando de imprudências, nem de pecado, nem de fazer as coisas fora da palavra... ESTOU FALANDO DE VENCER
UM DESAFIO.
Tem pessoas olhando os problemas dos outros, e apenas se comovem, choram, e não colocam a mão na maca... (é maca
mesmo) Derrepente você conhece alguém paralisado, perturbado... PEGUE A MACA IRMÃO!!! Com certeza vc encontrará
outro tanto quanto maluco quanto você... Pode ficar tranquilo que no mínimo mais três Deus levanta para te ajudar! Porque ele
não está aqui na Igreja com você? MÃO NA MACA... Fico imaginando Aquele paralitico, quem sabe desesperado... dizendo:
Vocês são loucos!!! SOMOS LOUCOS PARA VER VC CURADO!!! Enfim, apesar dos muitos obstáculos, eles não se
deixaram intimidar por nenhum deles.
SEM ATITUDE.... SEM MUDANÇA!

