Retomando:Na semana passada fomos desafiados a fazer uma análise das nossas prioridades e
perceber através dela se estamos realmente ajuntando tesouros no céu ou na terra. O que você
percebeu?

Estudo 12 – Depende do Ponto de Vista

 Resumo:Esta semana, aprenderemos a respeito do ponto de vista. Como ele pode
determinar muitas coisas em nossa vida e até mesmo ditar posturas e reações. Veremos,
com base na palavra de Deus, o que devemos fazer para ter o ponto de vista que Deus deseja
que tenhamos.

Texto: Lucas 19: 1-10.
Introdução:É muito comum lembrarmos de algo que fez parte da nossa infância e que naquele
tempo pensávamos que era tão grande ou perigoso, mas depois de adultos, quando vemos
novamente, percebemos que não era tudo aquilo que enxergávamos quando crianças. Alguns
lugares pareciam tão longes e escuros, muitas vezes amedrontadores, alguns animais ou árvores
pareciam enormes, piscinas ou rios tão fundos. Mas quando nos tornamos adultos, percebemos que
a visão que tínhamos não passava de um ponto de vista. Do ponto de vista de uma criança,
pequenos obstáculos se tornam grandes e coisas simples assustam e paralisam.
1)O que você acredita que pode determinar um ponto de vista?
São muitos os fatores que determinam um ponto de vista. Quando olhamos para algo ou alguém,
temos uma visão dela, com base no local onde estamos. A perspectiva depende da nossa
localização e da nossa maturidade. Coisas que pensávamos ser tão perigosas e de alto risco
quando criança, hoje chega a ser engraçado. A distância nos faz pensar que coisas enormes são
pequena, como uma montanha lá longe no horizonte, ela parece muito pequena por causa da
distância que estamos dela. O sol parece tão pequeno olhando de longe, mas se nos aproximarmos
vamos descobrir que, na verdade, ele é milhares de vezes maior que a terra. A questão para
percebermos a grandeza de Deus está exatamente na distância que estamos Dele. Estar perto
ou longe de Deus determinará o nosso ponto de vista. O que você pensa a respeito de Deus?
Quanto você conhece Dele? A sua distância de Deus irá determinar a resposta para essas
perguntas.Vemos pessoas que têm uma visão muito ruim a respeito de Deus, mas na verdade, não
estão perto o suficiente para enxergar a verdade. Somente teremos a visão correta de Deus nos
aproximando Dele. O nosso ponto de vista pode definir muitas coisas na nossa vida. Muitas
vezes queremos a todo custo que as coisas mudem, que as pessoas mudem e até mesmo Deus! Mas
precisamos saber que são as coisas que precisam mudar e sim o nosso ponto de vista, a maneira
como olhamos para elas.
2)Você acredita que seja possível mudar o ponto de vista?

Muitas pessoas acreditam que mudar o ponto de vista seja algo ruim. Na verdade, precisamos ser
humildes o bastante para entender que algumas vezes é necessário mudar. O texto que lemos nos
fala de um homem chamado Zaqueu. Ele tinha muitos problemas e tinha uma visão de Jesus. Mas
ele queria mudar seu ponto de vista, queria conhecer Jesus de verdade. Então ele toma algumas
atitudes que nós também precisamos tomar se o nosso desejo também é conhecer Jesus de perto.
I –Vencer a multidão.A Bíblia nos mostra que a multidão fazia com que Zaqueu tivesse um ponto
de vista ruim a respeito de Jesus. Muitas vezes, multidões tentam tirar de nós a visão correta sobre
Jesus. A multidão de problemas, de lutas, de pecados. Assim como Zaqueu, precisamos vencer
essa multidão para que nosso ponto de vista seja mudado. Vença a multidão, não deixe que
ela te vença.
II –Mudar de posição. Zaqueu não se contentou com a visão que ele estava tendo de Jesus, ele
queria melhorar, queria algo diferente. As vezes até percebemos que nossa visão seria melhor se
estivéssemos em outra posição, mas não fazemos nada para mudar. Zaqueu decidiu mudar e
mudou. Nós também precisamos tomar essa decisão e agir, decidir mudar de posição e
realmente mudar. Hoje é dia de mudança.
III – Se expor para ver melhor. A exposição nem sempre é algo fácil, pois exige muita coragem.
Mas se existe o desejo de mudança, a exposição é inevitável. Precisamos nos expor para que
Jesus possa vir sobre a nossa vida e trazer a mudança que tanto necessitamos. Zaqueu jamais
teria conhecido o Jesus que ele conheceu se não tivesse se exposto. Sua exposição determinará a
sua visão.
Conclusão:Não adianta gastamos tempo e esforço para que algo mude quando na verdade o que
precisa mudar é o nosso ponto de vista sobre o assunto. Precisamos olhar as coisas na perspectiva
de Deus. Sempre há um ponto de vista que Deus deseja que conheçamos para que algo novo
aconteça em nós. Você deseja isso? Levante a mão, vamos orar.

Desafio:Esta semana, separe um tempo para avaliar algumas situações da sua vida. Perceba se
você está perto de Deus o bastante para ter o ponto de vista certo sobre o seu problema. Anote as
dificuldades onde você percebe que pode mudar o ponto de vista. Ore e peça a ajuda de Deus.

