ESTUDO PARA CÉLULA: 13/06/2019
Tema: Vivendo dias difíceis
Texto: 1 Co 1:18-29
Mensagem: Pra Dagmar Brito
Introdução: O mundo que vivemos conspira contra nossa saúde física, emocional, psíquica e espiritual.
Entramos num tempo de angústias com inúmeros absurdos que nos rodeiam onde a crueldade humana
segue a passos galopantes. Este estado gera muitas perguntas a respeito de Deus. A partir do texto que
escreveu o apostolo Paulo, vivendo num mundo tão conturbado quanto o nosso, a boa notícia é:
1. Deus quer se revelar a nós – (v.20,21) quer que o conheçamos verdadeiramente. Deus se revela ao que o
busca pela fé, não há outro meio não há outra forma. Deus quer caminhar conosco, mas não de qualquer
maneira nem com a sabedoria humana. É necessário vê-lo como de fato Ele é (Hb 1:2), através de seu Filho:
Jesus Cristo. “Ele é o verbo que habitou entre nós” (Jo 1:14). Para vivermos os dias difíceis precisamos da
revelação de Deus para nossa vida, nossa casa e nossa família. Cristo compadeceu-se de nós, Ele foi nosso
grande Sumo Sacerdote (Hb 4:14-16);
2. A mensagem da cruz é a única coisa que dá significado a nossa vida – (v.22-24) a cruz é o vértice da
história, sem ela a vida não tem sentido, só dor e sofrimento. Jesus é a pedra angular, de esquina, Aquele
que dá significado a vida humana. Cristo é o poder de Deus para salvação, o segundo Adão. Para que nossa
vida tenha significado é necessário termos Jesus, pois Ele é a expressão daquilo que precisamos ser. O ideal
de Deus para nós é que sigamos os passos de Cristo e sejamos transformados pelo Espírito Santo a cada dia
(Ef 4:17-24). Só encontramos sentido para a vida quando olhamos para Jesus. Nos dias difíceis, devemos
olhar para a cruz de Cristo, pois é ela a nossa vitória, Cristo morreu para nos dá vida;
3. Deus vai além de todo condicionamento humano – (v. 25,26) Deus não age sempre da mesma maneira.
Ele pode realizar o improvável e o absurdo em nossas vidas. Somos vasos de barro cheios da excelência do
poder de Deus. Exemplo do improvável de Deus encontramos na história de Abraão, Davi e muitos outros
personagens da Bíblia. Em Abraão e sua esposa idosa, Deus levanta uma grande nação. Será que realmente
sabemos o que Deus pode fazer através de nossas vidas? Os planos dEle são mais altos que os nossos (Is
55:8);
4. Os propósitos de Deus não seguem regras nem fluxos de lógicas humanas – (v.27,28) é em Jesus que o
homem é transformado e aí sim surge uma nova sociedade para glória de Deus. Jesus é o sentido de nossa
existência e nosso modelo. O Evangelho é a boa notícia de Deus para nossas vidas, é o poder de Deus para
transformar a vida do homem que crê no Filho de Deus, Jesus Cristo. Mesmo que os dias sejam difíceis, não
podemos nos basear nas circunstâncias vividas, mas tomar como exemplo Habacuque que afirmou: “ainda
que a figueira não floresça e não haja fruto nas videiras [...] eu exultarei o Senhor [...]” (Hc 17-19);
Conclusão: somos vasos de barro, mas dentro de nós há um poder excelente que nos capacita a viver em
qualquer tempo da história. Miquéias afirmou: “eu porém olharei para o senhor e esperarei no Deus da
minha salvação, o meu Deus me ouvirá” (Mq 7:7).

