ESTUDO 17
FIDELIDADE A DEUS #2
TEXTO: Eclesiastes 9:17-18
INTRODUÇÃO:
• Na semana passada vimos que os argumentos destroem as coisas boas, prendem a
nossa alma e nos impedem de crescer.
• Existem argumentos que impedem que a fidelidade de Deus brote em nosso histórico.
E para detectarmos qualquer argumento, precisamos da sabedoria.
• O argumento também nos leva para fora do propósito. Deus quer arrancar o argumento
da nossa alma para que retornemos ao propósito e na nossa vida brote sempre a
fidelidade.
1. A EXPECTATIVA FRUSTRADA GERA O ARGUMENTO
• Os argumentos nascem quando ferimos as pessoas ou quando não cuidamos dos
feridos que chegaram até nós.
• Podemos gerar argumentos quando ferimos ou não cuidamos das pessoas.
• Como uma pessoa é ferida? Quando suas expectativas são frustradas.
• Há expectativas que são dadas por nós e há aquelas criadas pelas pessoas.
• É certo que não conseguiremos superar todas as expectativas de uma pessoa, porque
não somos Deus e não sabemos o que passa pelo coração delas.
• As pessoas criam expectativas que não podem ser correspondidas por você.
• Elas colocam toda a sua esperança no líder e acreditam que ele vai resolver o problema
delas.
• O líder é um instrumento de Deus, uma ferramenta para lhe direcionar a alcançar êxito
no problema que está enfrentando.
• Cada discípulo precisa entender que está neste ministério por causa de Deus e por
causa dEle precisa viver o cem por cento do que Ele tem para sua vida,
independentemente de qualquer situação.
• Existem pessoas trabalhando na obra de Deus e tudo o que elas querem é ser notadas,
honradas, pois acreditam que assim ganharão respeito.
• Se fosse por isso, Jesus seria o líder mais fracassado da história, porque Ele teve 12
homens com os quais conviveu por três anos em tempo integral e foi abandonado por
eles quando mais precisou.
• Jesus deu para os 12 a mesma doutrina, a mesma essência, a mesma qualidade de
ensino, o mesmo caráter. Mas o direito de resposta era dos 12.
• Muitas vezes as pessoas não respondem de acordo com os ensinamentos que recebem.
• Deus quer que você saiba que você não vive pelos reconhecimentos humanos.
• Se Deus não honrar, de nada vale a honra de homens.
2. REMOVENDO O ARGUMENTO DA ALMA
• Há um tempo para compreendermos o que Deus quer falar conosco.
• Deus quer nos dizer que muitas vezes criamos as nossas próprias feridas e geramos os
nossos próprios argumentos.
• A maioria das feridas que estão na alma do povo foi gerada por uma expectativa
frustrada. Uma expectativa que quem alguém não pode corresponder.
• Porém, Deus não é um Deus de feridas, e Ele quer remover os argumentos e as feridas
da nossa alma.

•
•
•

Como remover o argumento da alma? Querendo. Decidindo.
Deus opera em nós tanto no querer quanto o efetuar, segundo a Sua boa vontade. Deus
é bom e Ele sabe que existe um querer para que haja um efetuar.
As coisas só vão ser efetuadas mediante o querer. Eu quero uma mudança radical na
minha vida. Deus vem e faz essa mudança radical. Ele muda corações!

3. ESTAR FORA DO PROPÓSITO É UMA CATÁSTROFE!
• Se não estivermos no centro da vontade de Deus vamos causar catástrofes na vida das
pessoas que não precisam de mais uma situação embaraçosa.
• Quando estamos fora do propósito, podemos nos transformar num Jonas que destruiu
toda uma embarcação e a prosperidade que havia dentro dela.
• Podemos ser canais para obstruir a prosperidade e não para abrir caminhos de
prosperidade.
• Você percebeu que o navio onde Jonas estava era um cargueiro que teve que jogar toda
a sua mercadoria fora para não ser tragado pelo mar.
• Todo esse desperdício por causa de um homem fora do propósito!
• Uma pessoa fora do propósito de Deus pode não apenas perder muitas coisas boas
como também levar outros a perderem.
4. DE VOLTA AO PROPÓSITO
• Jonas criou um argumento por causa de suas impressões de alma e fez o que todo
homem faz quando está fora da rota: foge, procura se esconder de Deus.
• Porém, mesmo no porão do navio, um homem perguntou a Jonas: qual é a tua
ocupação? Lança sorte ao teu Deus para ver se ele nos livra.
• Naquela hora Jonas teve que admitir que ele era o argumento que estava causando
todo aquele transtorno.
• Eu creio que Deus criou para Jonas um peixe especial só para que ele ficasse ali três
dias. A Bíblia diz que foram três dias de inferno.
• Às vezes, nós mesmos provocamos uma situação para que venha um inferno sobre nós
e então, ficamos angustiados, sem saber como sairmos. E o que Deus faz?
• Como Deus é bom e sempre nos dá oportunidades, Ele nos “vomita” de volta ao
propósito.
• Muitas pessoas deixarão de passar por turbulências a partir do momento que decidirem
obedecer ao chamado de Deus.
• As turbulências cessarão no dia que você assumir a posição para a qual Deus lhe
chamou. Seja sábio e não se desvie do propósito.
• Jonas não queria pregar para os ninivitas, porque ele sabia que Deus era bom e
converteria o coração deles. Ele pregou a mensagem pela metade, sentou-se para ver
a cidade sendo destruída e chorou porque Deus não a destruiu, já que o povo se
converteu. Jonas chorou porque a cidade não foi destruída e Deus fez uma planta
crescer para dar-lhe sombra. Veio, então, um bicho que matou a planta.
• Nem sempre um bicho chega na nossa vida enviado pelo diabo. Às vezes é Deus quem
manda para nos tirar do comodismo, para nos devolver ao propósito. A Bíblia diz que a
árvore secou e ele teve que seguir no propósito.
• Jonas estava tão envenenado que se ele fosse picado pelo bicho era bem provável que
o bicho morresse e não ele, como aconteceu com a planta.
• Quantas coisas envenenam você! Às vezes você tem tudo para decolar e no meio do
caminho aborta a bênção, porque Satanás vem e coloca veneno na sua cabeça,
conceitos errados e te tira do propósito.
• Precisamos vigiar! Não atrase o plano de Deus na sua vida!

CONCLUSÃO
• Esse é o tempo da fidelidade de Deus para todos nós. Quando não cumprimos o
propósito colocamos muitas vidas em ameaças, porque está escrito que a “sabedoria é
melhor do que as muitas armas de guerras, mas só um pecador destrói muitas coisas
boas”.
• Precisamos ser sábios, e então possuiremos as armas de guerras e destruiremos os
argumentos específicos; precisamos anular todos os argumentos e buscarmos
incessantemente a sabedoria; precisamos pedir de Deus que toda amargura, ferida e
veneno sejam arrancados do nosso interior e que Ele mesmo nos cure e nos sare, para
que possamos andar na rota da fidelidade.

