Estudo para Células – 13/08/2014
Tema: Deus sabe e pode transformar tribulações em
vitórias (Rm. 8:18-28)
INTRODUÇÃO: Para Deus fazer com que todas as coisas contribuam para o bem daqueles que
amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito, é necessário observarmos os seguintes
avisos:
I. Não se dê por vencido prematuramente (At. 16:26)
A palavra chave no versículo acima é DE REPENTE. É assim que muitas vezes Deus age em
nossa vida, sem aviso prévio, quando não esperamos, quando achamos que não tem mais
solução, quando humanamente não há saída. De repente, Deus dá um basta na situação e aquilo
que nos perturbava ele transforma em contribuição decisiva para vivermos uma vida vitoriosa
II. Não perca a esperança (Lm. 3:21-23)
Jeremias, depois de enfrentar o caos em sua pátria, ao ver tanta violência e morte, o templo
do Senhor destruído, ele para e pensa... “Quero trazer à memória o que me pode dar esperança.
As misericórdias do Senhor não tem fim; renovam-se em casa manhã”. As tribulações um dia
acabam, mas as misericórdias do Senhor, jamais! Isto nos dá esperança.
III. As tribulações raramente são maldições
a) Há tribulações que são provenientes de maldições (Tg. 3:10).
b) Há tribulações que são frutos de nossos pecados, falhas e limitações (Ez. 18:04; Nm.
32:23; Jr. 5:23-26).
c) Há tribulações que Deus transforma em testes para a nossa experiência
d) Há tribulações que ajudam a forjar o nosso caráter e semelhança do caráter de Cristo
(Is. 53:3).
e) Há tribulações que Deus permite para nosso amadurecimento espiritual (Fp. 4:12,13).
IV. A preparação de um atleta é penosa, mas nada se compara ao lugar mais alto do pódio (II
Co. 4:17; I Co. 15:58)
Em meio às dificuldades o Espírito Santo nos consola, fazendo com que a vida cristã não seja
uma chatice, mas aqui mesmo na terra, podemos experimentar as maravilhas do nosso Deus. É a

vida abundante e exuberante em Cristo. Porém, há uma glória por vir, lá sim, é o lugar mais alto
do podium onde receberemos das mãos do nosso Senhor as recompensas eternas (I Co. 15:58; II
Co. 4:17).
V. Com a graça de Deus competimos com cavalos e vencemos (Jr. 12:5).
O profeta Jeremeias antes de ter as suas esperanças renovadas em meio ao caos no seu país,
choramingou muito nos ombros de Deus, reclamando de tudo e de todos. Foi necessário o Senhor
exortá-lo, dizendo: “Jeremias, Eu te treinei não para você ficar lamentando com homens que
vão a pé, mas para você competir com cavalos e vecê-los. Meu irmão, Deus usa as dificuldades
para fazer de voçê um vencedor!”
VI. Tenha visão de Deus (Êx. 14:21).
O versículo acima diz que um forte vento oriental soprou toda aquela noite. Israel deve ter
pensado: Além do exército de Faraó que nos persegue, ainda vem este vento forte, frio, que
agita as águas. Porém, aquele vento forte foi uma providência divina para dividir as águas do
mar.
a) Visão de Deus é ver as coisas com a ótica espiritual e não secularista.
b) Visão de Deus é cre nas possibilidades divinas e não empacar nas limitações humanas.
c) Visão de Deus é submeter-se aos seus métodos e planos de ação.
VII. Creia no poder de Deus, não duvide do seu amor por você (Rm. 8:33-39)
Deus é maravilhoso não só pelo seu poder, mas acima de tudo, pelo seu infinito amor. Você
pode até não acreditar, mas isso não muda o fato de que você é especial pra Deus, Ele te ama à
beça!

