
:: ESTUDO DE CELULA:: 
 A MINHA VIDA VAI MUDAR 

 Igreja 
_______________________________________________________________________________________ 

 

A Minha Vida vai Mudar  - Uma Vida Formidável 

Gn 12.1-4 Ora, o SENHOR disse a Abrão: Sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei 

uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome; e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os 

que te amaldiçoarem; e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abrão como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele; e era 

Abrão da idade de setenta e cinco anos quando saiu de Harã. 

Uma coisa que não gostamos é que alguém nos chame de medíocre, temos como afronta, é uma palavra pesada, 

carregada; Medíocre o sinônimo é Insignificante, mediano, apagado...  Mediocridade seria o mesmo que mesmice, ou 

falta de vontade de ver, de enxergar além, falta de capacidade de fazer mais, de pensar mais, de se sobressair; As pessoas 

diz que matemática é difícil, na verdade não é, as pessoas tem preguiça até de pensar... 

A Bíblia me mostra que ao aceitar Jesus Cristo eu nasci de novo, Jesus disse que eu teria vida em abundância; Isso é além 

da mediocridade; Quando eu entendo isso... começo a perceber que tenho para mim um chamado a uma vida 

FORMIDÁVEL; A MINHA VIDA VAI MUDAR! Uma Vida Formidável. O que seria Formidável? Admirável Enorme 

Extraordinária Importante Respeitável 

Em Gn 12.1 Deus começa a executar seu plano de levantar um povo escolhido. Um povo que seria o Modelo...  Querendo 

ou não, hoje todos tem o reflexo do Povo escolhido... Leis, cultura de Países estão de alguma forma atrelada as leis a 

bíblia... Quando eu preciso fazer uma forma, um modelo, uma amostra precisa ser algo cauteloso!!! Isso não podia partir 

de alguém medíocre, então ele levanta Abrão que mudou seu nome para Abraão; 

Abrão não era “o exemplo” de pessoa, porém ele entraria na forma de Deus, e iria até o fim! Deus usa pessoas para fazer 

coisas extraordinárias, são pessoas que revolucionam o planeta, Pessoas que faz o FORMIDÁVEL DE DEUS!  Pense 

comigo, um Homem “NELSON MANDELA”, que sua morte atraiu pessoas do planeta inteiro, um ex-prisioneiro, que 

virou presidente... Você já se atentou a isso? As coisas loucas confundi as Sabias... Falo de Mandela, pois você sabe que 

existiu em sua geração,  

Deus Pega este Homem Abrão lhe dá um desafio: Sai da tua casa, sai da vida pequena, vai para o lugar que te mostrarei, 

farei de ti uma grande nação, te abençoarei, engrandecerei o teu nome, seja uma bênção; /// SAI DA MESMICE, DA 

ROTINA, EU TENHO UMA VIDA NOVA, SUA VIDA VAI MUDAR, SUA VIDA SERÁ FORMIDÁVEL! Em outras 

Palavras Deus disse para  Abraão: Tenho uma vida formidável para você, tá afim? Então cai pra dentro.  

Como Deus disse a Abraão, Hoje ele fala a Você, e ai Ta afim? E lembre, que ele falou isso a um Homem de 75 anos... 

Que quem sabe pensava apenas em descanso. APOSENTADORIA, PREVIDENCIA... 

No v.4 Abraão deu o passo para a vida formidável; Assim partiu Abrão como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele; e 

era Abrão da idade de setenta e cinco anos quando saiu de Harã. Isso não queria dizer que ele teria tudo como um mar 

de rosa, haveria de ter lutas, de ter discórdias, dificuldades, etc. Família é isto... É PARA QUEM ESTA DIPOSTO 

LUTAR, A GUERRAR, A ENFRENTAR DEAFIOS 

Muitas vezes não temos uma vida família formidável porque gastamos nosso tempo com coisas fúteis; Onde você passa a 

maior parte de seu tempo? Face? WathsApp, Internet? Porem fazendo o que? Isso te fez crescer? Quantos livros/biblia 

você leu o ano passado? Quanto você investiu em seu crescimento?  Não adianta eu entrar em uma rodovia e só ficar 

acelerando sem engatar marcha alguma, apenas fazendo barulho... Não adianta eu apenas dizer que vou, e isso e aquilo... 

Eu preciso de fato Viver a proposta de DEUS... No Sl 139.14: diz, De forma assombrosamente maravilhosa fui 

formado; Isto é, de modo formidável; A vida formidável é para todos nós; nós não nascemos prontos; Porém já 

anunciados como formidável... 

Não quer dizer que você não terá dificuldades,... Tudo requer luta, mas tem que ter a visão de uma vida formidável A vida 

é formidável não é porque ela é fácil, mas porque Deus é formidável; Vêm lutas, levamos um soco dali, outro daqui, mas 

damos dez, damos vinte, maior é o que está em nós, eu não caio, e seu eu cair DEUS me sustenta, eu não desisto, não sou 

covarde, eu tenho uma vida formidável; EU NÃO DESISTO DE MINHA FAMILIA! A minha vida VAI MUDAR! 

O que pode impedir minha vida de ser formidável ? A Rotina: Temos tendência a rotina: levanto do mesmo lado, durmo 

com a mesma roupa, pego o mesmo ônibus, ando do mesmo jeito, sigo os mesmos caminhos, trabalho, ouço as mesmas 

coisas, volto, jornal, TV e cama.  Todo dia. Isso não é vida formidável; As vezes é mesmice até na oração, na leitura da 

Bíblia...  Rotina nos leva  a medíocridade, saia da rotina Faça algo diferente, trilhe novos caminhos, faça outras tentativas, 

largue mão de ser medroso; 

Não tem como obter resultados novos, com os mesmos caminhos... SAIA DA MESMISSE... 


