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INTRODUÇÃO

Prepare-se para essa série de lições que vai promover uma verdadeira desintoxicação na alma. A bíblia nos mostra que Deus 
deseja nos santificar de maneira integral - espírito, alma e corpo:

“Que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente. Que todo o espírito, alma e corpo de vocês seja conservado irrepreen-
sível na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo.” 1 Tessalonicenses 5:23

Essa transformação completa é crucial permitindo que Cristo seja o Senhor de todas as áreas das nossas vidas. Isso só será 
possível quando cada um de nós tiver coragem de abrir alguns cômodos da nossa existência, permitindo Deus lançar luz a esses 
ambientes mais delicados do nosso ser.
Desafiamos cada presente a fazer uma ousada oração, abrindo o coração para Deus revelar e tratar o que Ele considerar neces-
sário, por meio da série Detox na Alma. Peça a Deus para limpar as toxinas que têm adoecido a sua alma.

QUEBRA-GELO 
Provavelmente você já ouviu ou até utiliza alguma receita de detox. Compartilhe:

• Qual a sua receita de detox alimentar?
• Mudando um pouco o olhar, qual área da sua alma precisa de uma desintoxicação?

 
VAZIO DA ALMA

Entre os cristãos é muito comum você ouvir alguém dizer que experimentava um vazio na alma antes de conhecer a Cristo. Al-
guém já disse que todo ser humano tem dentro de si um vazio do tamanho de Deus ou que só pode ser preenchido pela presença 
de Deus.
Pergunta: Você experimenta ou já experimentou esse vazio na alma?

Porque é importante falar sobre esse famoso vazio interior? Você já parou para pensar que este vazio pode influenciar suas es-
colhas, sua agenda e suas prioridades, colocando você em uma busca desenfreada para preenchê-lo?

1. Sede de quê?
Vamos olhar para um trecho do diálogo de Jesus com a mulher samaritana:

“Jesus respondeu: “Quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá 
sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna”. A mulher lhe disse: 
“Senhor, dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água”. Ele lhe disse: “Vá, 
chame o seu marido e volte”. “Não tenho marido”, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: “Você falou corretamente, dizendo que não 
tem marido. O fato é que você já teve cinco; e o homem com quem agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é 
verdade”. João 4:13-18

Pergunta: Como a mulher samaritana estava tentando preencher o seu vazio interior?
Jesus chama de sede a busca incessante daquela mulher à beira do poço. Ele explica que a sede interior estava movendo aquela 
mulher em busca de algo, sem que ela percebesse a real origem do seu problema. Tudo o que a samaritana queria era se sentir 
saciada. Sua busca estava movendo suas escolhas e seu destino. 
De alguma maneira ela supunha que encontrar um marido a faria se sentir melhor e preenchida. Tudo indica que o seu plano não 
estava funcionando, já que ela havia experimentado tantos casamentos frustrados.
Pergunta: Pense e responda com sinceridade, o seu vazio interior tem te levado a buscar preenchimento em quê? Quais são os 
projetos, escolhas e hábitos a que você tem recorrido para matar a sede da sua alma?

2. Aprendendo com as tentações
As suas maiores tentações vão trazer uma lição preciosa hoje. Prepare-se para aprender com elas:

“Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: “Estou sendo tentado por Deus”. Pois Deus não pode ser tentado pelo mal, 
e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido. Então a cobiça, tendo 
engravidado, dá à luz o pecado; e o pecado, após ter-se consumado, gera a morte.” Tiago 1:13-15

Pergunta: Você já parou para pensar que cada pessoa é tentada de um jeito diferente. À luz do texto de Tiago, porque cada pessoa 
é tentada de uma maneira específica? 

O texto explica que cada um é tentado por sua própria cobiça e usa uma expressão forte ao dizer que essa cobiça nos arrasta e 
seduz. O dicionário define cobiça como o “desejo ardente de possuir ou conseguir alguma coisa; desejo imoderado de bens, rique-
zas ou honras; ambição, avidez, concupiscência.”
Jesus fala sobre sede interior. Tiago nos apresenta a cobiça que é a força motriz das nossas maiores tentações. O que a palavra 
de Deus está nos ensinando é que este vazio da alma nos faz buscar enganosamente coisas que nunca serão capazes de nos 
preencher verdadeiramente.
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Cada pessoa é tentada de uma maneira diferente. Uns tem como ponto fraco a mentira, outros o dinheiro, ainda outros tem como 
ponto fraco o sexo, a mágoa, a gula, etc. O segredo que a bíblia está nos ensinando aqui é: 

Pergunta: O que as suas tentações te ensinam sobre suas maiores cobiças? Como você tem tentado preencher seu vazio interior?

TCHAU VAZIO

Todo ser humano que não encontrou saciedade para o seu vazio interior está em busca de algo capaz de preenchê-lo. Essa busca 
é arriscada e tem levado muitas pessoas a se envolverem com escolhas erradas, negócios que não agradam a Deus, relaciona-
mentos quebrados e todo tipo de comportamentos compulsivos.
Nos dois trechos bíblicos que estudamos, em João e em Tiago, temos uma lição para aprender. Se olharmos com calma para 
estes textos, vamos descobrir o segredo para ficarmos livres desse vazio que consome a nossa alma.

• Jesus disse: ‘quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede’.
• Tiago afirma: ‘Deus não pode ser tentado pelo mal’.

Pergunta: Porque Deus tem condições de nos dar água viva e porque Deus não pode ser tentado pelo mal?
Preste atenção na resposta: Deus é completo! Deus não possui vazio interior e Deus não sente falta de nada. A maior parte das 
decisões da humanidade são orientadas pela falta, ou seja, pelo seu vazio interior. Enquanto isso as decisões de Deus são orien-
tadas por sua completude.
Por ser completo e perfeito, Deus é o único capaz de preencher o vazio interior do ser humano. Ele é o único que pode saciar sua 
sede e te dar água viva. Somente em Cristo você poderá encontrar a resposta para a sua incessante busca e, sendo completo em 
Deus, você estará livre para deixar de lado tantas escolhas erradas.
Pergunta: Você quer continuar orientando sua vida pela falta? Ou deseja orientar sua existência a partir da completude?

O QUE FAZER?

Se você deseja mudar o eixo de referência da sua vida e se você deseja ser preenchido, tudo começa com uma decisão e um 
pedido.

“Jesus lhe respondeu: “Se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria 
dado água viva”. João 4:10

O segredo está em conhecer o dom de Deus. Jesus é o dom, o presente de Deus, para a humanidade. Jesus é o caminho, a verdade 
e a vida. Quanto mais você conhecê-lo, mais saciado você estará.

Comece agora mesmo pedindo a Jesus para te dar dessa água viva, por meio de uma oração: 
“Jesus, eu tenho buscado preencher o meu vazio interior por meio de escolhas erradas e tenho experimentado morte e frus-
trações. Eu entendi que só o Senhor é completo e, portanto, só o Senhor pode me completar. Eu tenho sede! Me dê água viva 
para beber! Amém!”

Atenção: você, líder ou facilitador, que está conduzindo este estudo, fique atento, pois essa palavra é para todos os presentes. 
Muitos cristãos podem ter deixado de lado e fonte de águas vivas e estão buscando preencher seu vazio em cisternas sujas 
(Jeremias 2:13). Hoje é dia de arrependimento e de reconciliação! Desafie todos os presentes a refletirem acerca das perguntas 
propostas ao longo da lição e desafie todos a orarem com você as frases sublinhadas acima.

BOX EU+1
Desde a semana passada, estamos trabalhando em nossa lição o Box EU+1. Nele você vai encontrar inspiração e desafios 
práticos para que cada pessoa da sua célula ganhe alguém para Cristo em 2020.
Semana passada retomamos os cartões do EU+1 no site central.online/eumaisum. Você preencheu o seu cartão com os 
nomes de cinco pessoas e desde a semana anterior você tem orado por estes nomes.
O desafio dessa semana é duplo: continuar orando pelas pessoas do seu cartão e mandar mensagem para essas pessoas, 
puxando qualquer tipo de assunto. Seu desafio neste momento não é, necessariamente, pregar para elas. Seu desafio 
agora é iniciar um contato com essas pessoas, por meio de uma mensagem.

AVISOS

Conferência de Mulheres Irresistível l 6 e 7 de novembro 
Participação online: inscrição gratuita. Participação presencial: investimento de R$20,00.
Confira os workshops incríveis que vai movimentar a nossa conferência e inscreva-se agora mesmo.
Temas: A mulher empoderada l A mulher e sua sexualidade: fronteiras e desafios l Mãe: padecer no paraíso?
Casamento: expectativas e realidade l Inteligência emocional l A mulher e o dinheiro l Oração: isso funciona? l A mulher por trás 
do sucesso profissional l O que eu nasci para fazer? l Solteira: amor ou cilada?

Resgate l 28 e 29 de novembro 
Um tempo de cura e libertação espiritual que vai transformar a sua vida.
Local: Central Sede (Rua Mar de Espanha, 570, Santo Antônio).
Investimento: R$40,00.
Inscreva-se em www.central.online


