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  3)ESTUDO(35 minutos)-     Perdendo o Controle   (Pr. Cícero Neto)   

 

Você já perdeu o controle de alguma situação em sua vida? Como foi isso? Como você descreveria seu sentimento? 

Todos nós gostamos de saber como as coisas irão acontecer. Normalmente planejamos como nosso dia começa e termina e, não 

gostamos de passar por situações que não estamos esperando. Naturalmente desejamos ter o controle de nossas vidas, nosso 

desejo é que as coisas andem como determinamos em nossas mentes. Nosso conceito de uma vida boa geralmente está ligado ao 

fato de termos tudo sob controle. 

Infelizmente mesmo desejando e lutando para ter o controle de tudo, elas nem sempre acontecem assim. É normal em nossas vidas 

situações onde ficamos sem reação. Momentos em que nos vemos sem o controle: Doença, dívidas, problemas no casamento, vícios, 

relacionamentos conturbados, sentimentos ruins, filhos que não agem como gostaríamos, pais que não respeitam, etc. 

 

Mateus 14:22-33 

 

Mesmo andando em fidelidade com o Senhor, muitas vezes veremos as coisas fugindo ao nosso controle. Neste texto que lemos, 

vemos os discípulos de Jesus passando por uma situação que não podiam controlar, é uma tempestade muito forte.  

 

Quando isso acontecer conosco, quando as coisas fugirem ao nosso controle, o que seria importante lembrar? 

A)    As coisas nunca fogem do controle de Deus.     Mateus 10:30 

Os discípulos não tinham controle sobre a tempestade, não sabiam o que fazer nessa situação, porém Jesus controlava tudo. As 

situações podem e vão com certeza fugir do nosso controle, mas elas jamais fugirão do controle de Deus. Deus tem o controle sobre 

todas as coisas, Ele é soberano, ou seja, está acima de todas as coisas. Muitas vezes quando a situação foge do nosso controle 

temos o sentimento de que ninguém as controla. Isso não é verdade. Deus sempre tem o controle da situação e já sabe o que fazer. 

 

B)    Confie em quem tem o Controle.  Jeremias 17:7-8 

Algumas vezes Deus permitirá que as coisas fujam do nosso controle para sermos testados ou experimentados na nossa confiança 

nEle. Não fique ansioso ou assustado! Não precisamos controlar todas as coisas, precisamos confiar naquele que a tudo controla. 

Pedro demonstra essa confiança caminhando sobre uma tempestade que ele não controlava, mas que sabia que Jesus controlava. 

 

C)    Descanse e espere o tempo de Deus agir. 

Geralmente, quando as coisas fogem do nosso controle deixamos de descansar e passamos a ser pessoas cansadas e ansiosas. 

Nossa tendência sempre será achar que já esperamos demais. Deus sabe a hora certa de agir, por isso descanse, na hora certa 

Deus faz com que a tempestade acabe. 

 

Conclusão: 

Você entende que nem sempre terá o controle das coisas em sua vida?   Reconhece que nada foge do controle de Deus?  

Deseja confiar, descansar e esperar o agir Dele em sua vida?    Vamos orar.  

 

 

 

  ATENÇÃO PARA O ENCONTRO DE CÉLULAS NO DIA 11 DE AGOSTO! 

  


