Estudo 90 – Simples como Jesus na Palavra

 Resumo: No estudo de hoje, descobriremos como a nossa vida pode ser
simplificada pela Bíblia, que é a Palavra de Deus.

Textos: Salmos 119.105 e 2 Timóteo 3.16-17

Introdução: De acordo com o livro Guinness dos Recordes, a Bíblia é o livro mais
vendido do mundo, com mais de 5 bilhões de cópias vendidas e distribuídas. Mas será
que ela é também o livro mais lido do mundo? Apesar de termos grande acesso à Bíblia
em nosso país, existem nações em que o Evangelho de Jesus Cristo não pode ser
pregado e em que a Bíblia não pode ser comercializada. Isto deve nos motivar a vê-la
não mais como um livro no meio de outros ou como um livro bonito em nossa
prateleira. A Bíblia é a Palavra de Deus e por esta Palavra, tudo que existe foi criado.
Ela é poder de Deus para os que a leem e a praticam.

1. Você acredita que tem se alimentado da Palavra de Deus como deveria?
A Bíblia precisa ser considerada indispensável para nós, assim como os alimentos. Da
mesma forma que cuidamos do nosso corpo, comendo todos os dias, precisamos
também nos alimentar da Palavra de Deus. Além disso, sem ela ficamos perdidos em
nossas decisões e caminhos. Está escrito em Salmos 119.105 que a Palavra de Deus é
lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho.
Como Satanás sabe do poder que há na Palavra de Deus, ele sempre tentará nos impedir
de ler e praticar o que está escrito na Bíblia. Ele faz isto porque sabe que, cheios de
conhecimento e de autoridade, podemos derrota-lo, da mesma forma como Jesus o
derrotou no deserto (Mt 4.1-11).

2. Você deseja simplificar sua vida obedecendo a Palavra de Deus?
Ler e obedecer ao que a Bíblia diz trará bênçãos e simplicidade para a nossa caminhada
aqui nesta terra, mas complicamos a vida quando desobedecemos ao Senhor e às Suas
ordens. Quando temos a Palavra de Deus em nosso coração e cuidamos para pratica-la,
nossa vida será simples e poderosa!

I – Limite sua vida à Palavra de Deus. Jesus simplificou sua vida ao limitar-se a fazer
apenas aquilo que o Pai lhe falava (Jo 5.19). Ele só se moveu por aquilo que o Pai o

direcionava a fazer. Este foi o segredo de Sua simplicidade e do porquê venceu em
todas as áreas de sua vida. Nós também devemos fazer somente aquilo que a Palavra de
Deus aprova.
II – Lute suas guerras com a Palavra de Deus. Jesus sabia que a Bíblia é uma arma
poderosa para resistir às ciladas de satanás. Quando foi tentado pelo diabo, no deserto,
Ele o derrotou somente usando textos da Bíblia! Muitas vezes estamos lutando,
cansando e perdendo lutas porque não usamos as armas corretas.
III – Descanse na Palavra de Deus. Nós podemos descansar tranquilamente sobre a
Palavra de Deus, pois o Senhor disse que tudo o que diria, também cumpriria (Nm
23.19). Infelizmente podemos ser frustrados quando temos que confiar na palavra de
seres humanos, porém, nunca seremos decepcionados pelas palavras que saem da boca
de Deus. Ele cumprirá todas elas (Sl 33.4).

Conclusão: Ter uma Bíblia em casa não tornará a nossa vida mais simples, nem nos
transformará em pessoas melhores. É necessário ler a Palavra de Deus todos os dias,
obedece-la e nela descansar e, assim, seremos vitoriosos. Quando permitimos também
que a Bíblia faça parte de nós, outras pessoas também podem ser transformadas! Você
deseja tudo isso? Vamos orar.

Desafio: Se você ainda não lê a Bíblia todos os dias, comece hoje. Estabeleça um
horário para se dedicar à leitura e meditação da Palavra de Deus. Inicie este desafio
lendo os textos a seguir, um em cada dia da semana: Provérbios 30.5, Tiago 1.22,
Salmos 33.4, Salmos 119.11, Mateus 4.4, Hebreus 4.12 e 2 Timóteo 3.16-17.

