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

Igreja
_______________________________________________________________________________________
A Minha Vida vai Mudar
Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus
caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Provérbios 3:5,6
Introdução: O Senhor colocou um desejo em nossos corações de começar essa serie de estudos, para ajudar pessoas que
querem que suas vidas mudem; Não é uma “melhorazinha”, uma maquiagem e sim MUDANÇA!
Porque mudar a vida? Porque na maioria das vezes temos tantos problemas e dificuldades que só mesmo mudando de
vida! Misericórdia, MAIS É COMO UM CARRO QUE NÃO DA PARA CONCERTAR, e sim um NOVO... VIDA
NOVA! MUDANÇA!!! Deus é um Deus de novidade... II Co 5:17 diz: Por ventura se alguém está em Cristo “nova”
criatura é, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez NOVO! O Evangelho é AS BOAS NOVAS... Então DEUS
tem MUDANÇA DE VIDA... DEUS TEM ALGO NOVO A VOCÊ
Mas isso é apenas uma linguagem figurada, é o que chamamos de figura de linguagem, claro que vamos continuar na
mesma vida, só que algumas coisas nessa nossa vida VAI MUDAR! Algumas dificuldades e problemas que aos nossos
olhos sãos impossíveis se resolver, eu hoje profetizo; A SUA VIDA VAI MUDAR!
Quando estamos no meio desta tormenta, uma coisa que acontece conosco é a questão do questionamento; E o que é
Questionamento: é um ato ou efeito de questionar; duvidar, incerteza...é um Interrogatório; é uma ação de fazer
perguntas, levantar questões.
Temos uma mania muito grande de questionar até mesmo Deus: Ficar perguntando “porque, quando, como”, etc.
Queremos explicação para tudo; QUERO TE DIZER, QUE NEM TUDO DEUS VAI TE EXPLICAR! Se você quer
MUDAR de Vida, se realmente você deseja mudar de VIDA, então aprenda a acabar com os questionamentos!
Fé é não questionar, mas orar; A pergunta é: o que anda passando na sua mente?
- O nosso coração não pode ficar questionando... Muitas pessoas dão muito ouvido ao coração, Jeremias 17:9 Enganoso
é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso; quem o poderá conhecer? Como posso confiar no coração? Me
diz uma coisa: Quantas vezes o seu coração te enganou? Pare então de questionar! Ao invés de questionamento,
precisamos de discernimento;
Quando questionamos, ficamos querendo achar lógica para os nossos problemas, querendo achar culpados, achar soluções
mágicas, etc. Precisamos de discernimento, ele começa no ESPIRITO e ilumina nossa alma, nossa mente, que é onde
questionamos; Se a mente tiver ocupada com questionamentos, ela não entrará em sintonia com Deus, pq questionamento
é contrário a fé;
Rm 8.6 Porque a inclinação da carne é morte; mas a inclinação do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é
morte, do Espírito é vida e paz. Questionamento são pensamentos contrários à Palavra de Deus; A Nossa mente é para
raciocinar sim, mas de acordo com a Palavra. A nossa mente não pode nos deixar confusos, sem saber o que fazer, o que
pensar, o que orar; Deus não é um Deus de confusão, 1 Coríntios 14:33porque Deus não é Deus de confusão, mas sim
de paz. Como em todas as igrejas dos santos, se estou confuso preciso aprender a discernir as coisas;
Precisamos parar de querer compreender tudo, isso nos deixa confuso... A vem as frases: Porque isso aconteceu comigo?
Como vou sair dessa? Quem vai me ajudar? O que vou fazer agora? Preciso de solução, etc...
Quando Maria ficou grávida do Espírito Santo, não ficou questionando, mas obedeceu, não ficou cheia de dúvidas,
perguntas, questionamentos. E Com certeza foi umas das coisas mais incompreensíveis que aconteceu no planeta!
Nunca teremos paz se questionamos tudo e todos, às vezes queremos compreender muitas coisas em todo tempo;
Precisamos descansar no Senhor e dizer: “Senhor, não sei o que está acontecendo, mas confio em Ti, vai aparecer a
solução, e se não aparecer agora, tu sabes a hora que precisa acontecer.” Sei que o Senhor me ama, e sabe o que mais
preciso, confio que o Senhor está no controle, e cuidarás de mim e de todas as minhas coisas;
Precisamos entender que Deus nos dá experiência até mesmo nas adversidades; Você está confuso com o que está
acontecendo? Se eu te falar que o que está acontecendo é para o seu bem? TODAS AS COISAS COOPERA PARA O
BEM DAQUELES QUE AMAM A DEUS RM8:28
Sabe por que algumas coisas ainda não mudaram? É porque você anda questionando demais! Se entregue à poderosa e
soberana vontade de Deus, ele cuidará de Ti;
Para que a nossa vida mude, a primeira coisa que precisa acontecer é que você PARE de questionar, e sim confiar.

A MINHA VAI MUDAR QUANDO EU PARAR DE QUESTIONAR!

