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DEUS PODE Tirar água da Rocha
Êxodo 17.1-7
Introdução: Nossas mentes sabem que Deus tem todo o poder, mas
será que cremos nisso de todo o nosso coração? Deus tem poder
sobre a sua criação. Israel havia poços meses saído do Egito da terra
da escravidão, viu Deus operar grandes maravilhas e ainda abrir o
mar vermelho para que atravessassem a pé enxuto. Agora estão
diante de algo pequeno, a murmuração dá lugar a gratidão que
deveriam ter pelo que Deus já fez até aqui. Será que Deus que abriu
o mar vermelho pode fazer surgir água de uma terra seca? E de uma
rocha?

A.

Se cremos que Ele é o Criador, então podemos crer também
que ele conhece cada partícula de toda a criação, e por isso
pode fazer sair água da rocha, de uma pedra dura.

B.

O maior problema nesse momento não é Deus fazer sair água
da rocha, porque Ele já deu provas que é capaz, a questão é
se Ele conseguirá penetrar o coração desses seres humanos,
Ele só poderá fazer isso, se esses humanos permitirem, por
isso Ele fará sair água da Rocha.

C.

Tudo isso Ele fará para que povo abra seu coração, confie
Nele, afim de que ele penetre esses corações duros e faça sair
tudo o que atrapalha a confiança em Deus. A rocha não pode
escolher se vai permitir que Deus tire água ou não, mas seres
podem escolher se vão permitir que Deus os guie ou não. Em
sua Bondade, Ele concede os seus sinais, a não fica a
responsabilidade de crer ou não.

D.

Moisés não pode fazer sair água da rocha, mas Deus pode.
Deus tem poder para fazer qualquer coisa, muito mais do que
pensamos ou imaginamos.

E.

Ele age independente do ser humano, se você aceitar ou
não, seu Nome será exaltado de um jeito ou de outro. Deus
jamais ficará sem testemunho!

F.

Se há dúvidas isso está relacionado ao ser humano, Deus
pode e fará tudo o que lhe apraz.

G.

A murmuração faz com que a gente deseje voltar para o
Egito, para a terra da escravidão e ainda impede de ver que
o Deus que foi capaz de nos libertar e de abrir o mar
vermelho pode nos ajudar em toda e qualquer situação.

Conclusão: O que você fará com os sinais que Deus lhe deu essa
manhã de sua Bondade e misericórdia? Se você crê que Deus pode
todas as coisas, então ouça a Palavra do Senhor: “Por isso não
tema, pois estou com você; não tenha medo, pois sou o seu Deus.
Eu o fortalecerei e o ajudarei; eu o segurarei com a minha mão
direita Vitoriosa” Isaías 41.10. Deus pode todas as coias. Deus está
no meio d e nós. A que estão é: o que você vai fazer com os sinais
que ele concede a cada manhã?

DEUS PODE mudar situações impossíveis - Atos 12.6-11
Introdução: Nossas mentes sabem que Deus tem todo o poder,
mas será que cremos nisso de todo o nosso coração? Deus muda
situações que aos olhos humanos são impossíveis, mas não para
aquele que é capaz de fazer sair água da rocha.
Pedro havia sido preso por causa da pregação do evangelho,
Tiago, pouco tempo antes disso, havia sido morto por Herodes e
Pedro certamente fora testemunha desse fato, como ele
conseguiu diante da morte de um amigo e agora vendo a morte
se aproximar para ele também, como ele consegue dormir entre
os soldados que em breve serão os seus executores?
Pedro, não apenas sabe que Deus todo o poder em suas mãos,
ele crê nisso.
Pedro, sabe e crê que em Deus, a morte não é o fim, apenas a
passagem para algo melhor para quem crê em Jesus e na sua
ressurreição.
Quem crê nisso dorme, como Pedro, enquanto Deus trabalha.
Pedro dormia em meio a possibilidade de ser morto. Este é um
exemplo de fé em ação.
O possível nós devemos fazer e confiar que Deus pode fazer o
impossível.
Não o desespero, não a ansiedade, mas ao confiança de que Deus
estando no controle, tudo acontecerá de acordo com a sua
vontade.

Não é rei Herodes que controla, não são os guardas que controlam,
mas Deus que faz tudo o que lhe apraz. Pedro olha para a
possibilidade da morte iminente como vitória e não como derrota.
Como cuidado de Deus até o fim e não como abandono. Ele já viu
Estevão ser apedrejado. Viu Tiago a pouco ser morto e isso lhe deu
ainda mais fé para crer que Deus cuidado dos seus até morte.
Pedro estava tão convicto de que devia descansar no Senhor, que
dormia profundamente a ponto de nem a luz que brilhou na prisão o
acordasse, tendo a necessidade do anjo tocar nele. Quando se
levantou as algemas se romperam, ele calçou as sandálias, colocou
suas vestes e seguiu o mensageiro que Deus enviou, o anjo. Depois
disso saiu em direção ao portão que se abriu automaticamente, sem
controle remoto, e Pedro estava livre e Deus frustrou com isso toda
expectativa de Herodes e do povo judaico. Quem é que tem o
controle da vida de Pedro? Deus e não o rei Herodes. Se Deus
permitisse a morte, Pedro estaria nos braços do Pai no mundo porvir,
mas como Deus livrou e frustrou os planos do inimigo, Pedro
continua em seus braços aqui nesse mundo.

Conclusão: Se você crê que Deus pode todas as coisas, então
descanse em Deus. Se vivermos ou morrermos estaremos nos
braços do Pai. Confie em Deus e o mais Ele fará! Deus pode fazer
o impossível acontecer. Você crê nisso? Então descanse no
Senhor, pois enquanto nós dormimos, Deus trabalha a nossa
favor.

DEUS PODE Transformar vidas
Atos 9.1-8, 20
Introdução: Nossas mentes sabem que Deus tem todo o poder, mas
será que cremos nisso de todo o nosso coração? A ponto de, ao invés
de discutir, brigar com as pessoas, orar por elas? Se cremos que Deus
pode transformar vidas, então vamos buscar atitudes corretas, que
mostram que nós mesmos estamos sendo transformados.
Saulo era um fariseu, partido religioso do judaísmo, que por acreditar
que aqueles que seguiam Jesus estavam afrontando a Deus, começou
um movimento de perseguição intensa contras os que faziam parte do
Caminho.
Aqueles que fazem parte do Caminho tem um procedimento e um estilo
de vida diferente do mundo em que vivem. Se você faz parte do
Caminho, então deve avaliar como tem sido seu estilo de vida e o
padrão é Jesus.
Por isso que quem persegue os servos do Senhor é o mesmo que
perseguir o Senhor. Criticar os servos do Senhor é o mesmo que criticar
o Senhor. Mas será que Deus pode mudar uma pessoa como essa?
A resposta é um sonoro Sim, Deus pode. A questão é: você crê que Deus
pode? Então não mude a sua conduta por causa do perseguidor, nem
do critico, continue seguindo Jesus e o resto Ele fará.
O Senhor protege o seu povo, aqueles que tem um procedimento e
estilo de vida, cujo padrão é Jesus.

O Senhor trabalhou para transformar a vida de Saulo e perguntou:
Saulo, Saulo: por que me persegues? Ao perguntar: Quem és tu,
Senhor? Saulo abre caminho para entender ao invés de perseguir. O
Senhor se revela como Jesus, a quem tu persegues. E lhe concede
oportunidade de mudança dizendo: levanta-te, entra na cidade, onde
te dirão o que convém fazer.
Convencido, convertido e transformado, o perseguidor agora prega a fé
que outrora procurava destruir. Eu não posso mudar o coração do
perseguidor, nem do crítico, mas Deus pode. Eu não posso mudar o
coração das pessoas, mas eu creio que Deus pode.
Conclusão: Se você crê que Deus pode todas as coisas, então creia que
Ele pode transformar o perseguidor em perseguido por causa do seu
procedimento e estilo de vida cujo padrão é Jesus. Compare seu estilo
de vida com o estilo de vida de Jesus, saiba porém, que isso pode
incomodar diversas pessoas, até mesmo religiosos, e você pode ser
perseguido, criticado e caluniado por esse tipo de pessoa. Não caia na
armadilha de se tornar igual, discutindo, brigando, etc. mas confie que
do mesmo modo que Deus transformou Saulo, pode também
transformar a vida dessa pessoa, mas independente disso, não mude
sua atitude por causa disso, continue com o procedimento e estilo de
vida cujo padrão é Jesus. Lembre-se que a natureza do escorpião é

picar, a natureza do verdadeiro discípulo de Jesus, é ajudar.

DEUS PODE, por isso promete - Romanos 4.18-21
Introdução: Nossas mentes sabem que Deus tem todo o poder e cumpre o
que fala, mas será que cremos nisso de todo o nosso coração? No exemplo
que lemos, Abraão nos dá a certeza de que mesmo que pareça impossível aos
olhos humanos, Deus pode todas as coias, por isso promete, e quando
promete cumpre.
Nós seres humanos antes de prometer, precisamos pensar se seremos
capazes de cumprir as promessas que fazemos, Deus não, tudo o que
prometer, é capaz de cumprir.
EM Josué 21.45 lemos: “De todas as boas promessas do SENHOR à nação de
Israel; nenhuma delas falhou, todas se cumpriram”.
Como você tem se mantido em relação as promessas que Deus tem para sua
vida? Isso está afetando sua vida, sua conduta, suas palavras, o seu
tratamento com as pessoas?
Você está convencido de que Deus é poderoso para cumprir tudo aquilo que
Ele fala?
O texto da nossa meditação diz que “Abraão, contra toda a esperança, em
esperança creu...”, ou seja, quando toda esperança humana se esgotara,
quando todas as possibilidades se esgotaram. Abraão, depositou
completamente sua fé e esperança em Deus na promessa que Deus lhe fez de
conceder um filho quando ele e sua esposa Sara já estavam com idade
avançada, já havia passado tempo da fertilidade e sua esposa ainda era
estéril.
Como Deus pode fazer uma grande nação a partir de alguém que não tem
nada a oferecer? Eu não sei como Ele é capaz, mas eu creio que Ele é capaz.

O diferencial de Abraão é que ele, diz a escritura “não enfraqueceu na fé” mas
reconheceu que não tinha nada a oferecer, pois o seu corpo “já estava sem
vitalidade, pois já contava com a idade de cem anos, e ainda o ventre de Sara
já estava sem vigor”. Quando nós reconhecemos as nossas fraquezas, isso traz
inquietação e foi assim com Abraão em Gênesis 17.17 diz: “Abraão prostrouse rosto em terra riu-se e disse a si mesmo: Poderá um homem de 100 anos
de idade gerar um filho? Poderá Sara dar a luz aos 90 anos?”
A fé se recusa a enfrentar a realidade, mas vence todas as dificuldades e
dúvidas que surgem, olhando para Deus e suas promessas, pois antes em
Gênesis 15.6 o texto diz que “Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado
como justiça”. E esta fé que o está conduzindo na esperança que Deus pode
cumprir aquilo que fala.
O que ele fez diante de tudo isso? Deu glória a Deus, porque tinha fé suficiente
para acreditar que Deus cumpriria suas promessas, embora ele não soubesse
como. Enquanto aquele que faz boas obras reivindica direitos sobre Deus, a
fé rende honra e glória a Deus pelas suas promessas.
Conclusão: Abraão estava convencido de que Deus pode todas as coisas e que
cumpre aquilo que fala, mesmo quando suas promessas vão contra senso
natural das coisas. Se você crê que Deus pode todas as coisas, creia também
que isso não está ligado apenas as realizações, mas também aquilo que Ele
fala ou promete. Nós só conseguiremos dar glória a Deus como Abraão, se
crermos que nos dias bons, Deus é quem está no controle, e nos dias difíceis
também. Confiança em Deus requer uma entrega total de sua vida e confiança
plena em suas promessas, porque quando Ele promete, Ele cumpre.

DEUS PODE, por isso age em nosso favor todo o tempo
2 Coríntios 9.8

Deus e o resultado está garantido, porque Ele age em todas as coisas para o
nosso bem.

Introdução: Nossas mentes sabem que Deus tem todo o poder e cuida de
nós o tempo todo, mas será que cremos nisso de todo o nosso coração?

Deus acrescenta tudo o que é necessário em nossa vida. Você compreende
isso? O que você está buscando como prioridade em sua vida?

Deus age em nosso favor todo o tempo acrescentando em nossa vida a sua
graça. Qual o significado que isso tem para sua vida?
Não uma graça parcial, mas uma graça completa que se manifestou pelo seu
amor e misericórdia na cruz. Você acha que um Deus que se dispôs a dar seu
Filho graciosamente a nós, mesmo quando nós o ofendíamos ou éramos
pecadores, nãocuidará de nós todo o tempo até chegarmos em sua presença
na eternidade? Por que duvidar? Tristezas fazem parte da vida. Deixar que ela
nos oprima, é uma escolha.

Satanás pode querer enganar te oferecendo algo como fez com Jesus dizendo:
“Tudo isso te darei, se prostrado me adorardes”, mas Jesus o venceu dizendo:
arreda Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele
darás culto e Ele o deixou. Não fique dialogando com o diabo, pois ele pode
te convencer de que você não tem o suficiente, e você começará a correr atrás
do que é passageiro, daquilo que é desejo, ao invés do que é necessário,
sendo que Deus te concede tudo o que é necessário.

Você confia plenamente no motorista de ônibus, senão, não entraria no
ônibus. Você confia plenamente no médico, se não também nem iria ao
médico, então, por que tem dificuldade de confiar naquele que nos dá o
melhor remédio, que cura para eternidade e a melhor direção, que nos
conduz para uma vida de satisfação plena com Ele independente da situação?

Deus age em nosso favor todo tempo a fim de que possamos transbordar
em toda boa obra. No que você está transbordando?

O texto da nossa meditação diz que “Deus é poderoso para fazer que lhe seja
acrescentada toda a graça...” Isso significa toda a Bondade, toda a
misericórdia, todo amor demonstrado na cruz.

O verso 11 desse trecho diz: “Vocês serão enriquecidos de todas as formas,
para que possam ser generosos em qualquer ocasião e, por nosso
intermédio, a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus”.
Devemos transbordar em gratidão, uma vez que Deus age em todo tempo
desde a eternidade a nosso favor.

Deus age em todas as coisas para o nosso bem o tempo todo. Você crê
nisso?
Se Ele nos deu toda a graça, por que não cuidaria de nós todo o tempo? Será
que não sou eu que quero caminhar sozinho e quando tudo dá errado e vai
dar errado, culpo de Deus de abandono?

Conclusão: Se você crê que Deus pode todas as coisas, então ouça a Palavra
do Senhor: “toda a graça...todas as coisas...todo o tempo....tudo o que é
necessário”. Por sua graça abundante Deus pode nos fazer trinfar sobre o
inimigo e nos capacitar a executar muitíssimos atos de generosidade. Sabe
por que? Porque Deus é Bom.

Ele prometeu que estaria conosco todo o tempo até a consumação da
existência humana, mas você já fez esse voto com Ele de que estará com ele
todo o tempo independente das circunstâncias dessa vida? Caminhe com

DEUS PODE, por isso faz muito mais - Efésios 3.20
Introdução: Nossas mentes sabem que Deus tem todo o poder, mas será que
cremos nisso de todo o nosso coração? Que Ele é capaz de fazer muito mais
do que pedimos ou pensamos?
A capacidade de Deus não tem limites. Se eu não consigo alcançar o estilo de
vida que Deus tem pra mim, eu sou o culpado, porque Ele pode fazer mais do
que pedimos ou pensamos.
Deus faz mais do que imaginamos ou pensamos porque seu poder atua em
nós e está em nós.
Deus faz mais do que pedimos ou imaginamos pode levar alguém pensar em
coisas materiais, porém, vale a penas frisar, que é o que pedimos ou
pensamos de acordo com o seu poder que atua em nós, isso tem a ver com o
fato de que Deus usará todas as situações de nossa vida para nos transformar
em pessoas melhores e de acordo com a sua vontade.
O limite da sua capacidade é infinito. O limite das suas realizações é infinito.
O limite do seu poder é infinito. Nós sabemos disso, mas será que cremos
nessas verdades? Se cremos, isso tem influenciado nossas vidas para
experimentar o seu poder que atua em nós?
A eficácia do seu poder deve nos conduzir à fé e uma entrega total aos seus
propósitos. Os caminhos percorridos por Deus para nos conceder vitória são
diferentes dos meus caminhos e os seus caminhos são infinitamente
melhores.
Deus não é surpreendido por nenhuma doença, nem por nenhuma tragédia
ou por qualquer coisa que venha a deixar seres humanos limitados como nós
estarrecidos. Os planos de Deus jamais serão frustrados por qualquer ação do
inimigo, pois Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que
imaginamos.

Será que nós seres humanos finitos, podemos experimentar esse poder de
Deus em nossas vidas, a ponto de não sermos surpreendidos pelas artimanhas
do inimigo? Creio que sim!
Primeiro é necessário uma vida aos pés do Pai. Se Deus está no controle de
sua vida e aparentemente você não tem nada, tendo Deus é bom lembrar que
nós temos tudo. Tudo o que é duradouro e não passageiro.
Segundo, nossos pedidos precisam refletir a vontade do Pai, para que assim
possamos experimentar suas gloriosas riquezas. Lembre-se que suas riquezas
não estão aqui nesse mundo, pois as riquezas desse mundo duram pouco,
porém, as riquezas que Ele nos oferece duram para sempre.
Terceiro, avalie ou verifique o que está habitando em seu coração, se não for
Cristo, repense e mude. Pois sem Cristo conduzindo não há como
experimentar as riquezas eternas.
Quarto, o teste final de tudo isso é o resultado produzido. Se não estiver
produzindo amor, jamais vamos crer que Deus pode fazer infinitamente mais
do que pedimos ou pensamos.
Se você estiver pensando e crescendo nessas coisas, prepare-se para
experimentar o limite da capacidade de Deus. O limite das suas realizações. O
limite do seu poder. Certa ocasião o profeta Isaías convidou o leitor a erguer
os olhos e olhar para as alturas e perguntou: “Quem criou tudo isso? Aquele
que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial, e a todas chama
pelo nome. Tão grande é o seu poder e tão imensa a sua força, que nenhuma
delas deixa de comparecer”. Deus conhece você pelo nome e sabe das suas
aflições, erga os olhos e olhe para as alturas, que ele pode fazer infinitamente
mais do que pedimos ou pensamos.

DEUS PODE: Ele é capaz de salvar os que se aproximam dEle.
Hebreus 7.25

Introdução: Nossas mentes sabem que Deus tem todo o poder, mas
será que cremos nisso de todo o nosso coração?
Deus tem poder para salvar todos os que se aproximam dEle, mas isso
significa que eu preciso tomar essa decisão de me aproximar.
Aquele que se aproxima de Deus precisa crer que Ele existe e que Ele
recompensa os que o buscam. Portanto, longe de Deus não há fé, não
há recompensa. Longe da fonte de salvação, não há como encontrar
refrigério para a alma, a não ser tormento.

Segundo, para obedecer ao evangelho eu preciso reconhecer que: Por
causa do pecado estou morto, portanto, preciso ser sepultado para que
Deus ressuscite uma nova pessoa. Isso realizado no batismo quando o
velho homem é sepultado na água, morrendo para o pecado e
ressuscita para Deus, como está escrito:
“Ou vocês não sabem que todos nós, que fomos batizados em Cristo
Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com
ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi
ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos
uma vida nova” – Rm 6.3-4

Deus não pode salvar aqueles que se distanciam dEle, pois está escrito
que Ele: “tornou-se a fonte da salvação eterna para todos os que lhe
obedecem”.

Certamente sempre encontraremos as mãos de Deus entendidas e
abertas para nós na cruz, quando caminhamos em direção a Ele.
“Aproxime-se de Deus, e Ele se aproximará de você...”

A obediência inclui a aceitação do evangelho, pois: “Ele punirá os que
não conhecem a Deus e os que não obedecem ao evangelho de Nosso
Senhor Jesus” – 2 Tessalonicenses 1.8

Ao mesmo tempo ele vive para interceder, isso significa que Ele salva os
que se aproximam dele e também cuida de cada um dos que salvou
definitivamente. Você tem se aproximado de Deus? Você crê que é
salvo? Como isso tem afetado sua vida?

Mas como fazemos para obedecer ao evangelho?
Primeiro, precisamos compreender o que é o evangelho que está
definido em 1 coríntios 15.1-4
“Irmãos, quero lembrar-lhes o evangelho que lhes preguei, o qual vocês
receberam e no qual estão firmes. Por meio deste evangelho vocês são
salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei;
caso contrário, vocês tem crido em vão. Pois o que primeiramente lhes
transmiti foi o que recebi: que Cristo morreu pelos nosso pecados,
segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia
segundo as Escrituras”.

Longe de Deus o que resta é vergonha e horror eterno. Desviar-se de
Deus é construir sua vida no pó, logo tudo voará para longe, para o
esquecimento. Portanto, Deus pode salvar definitivamente, sim, os que
se aproximam dele, e não apenas isso, Ele vive para interceder por nós,
Ele cuida daqueles que dEle se aproximam, portanto, não se afaste da
fonte da salvação.

DEUS PODE curar no sábado, porque é Senhor do sábado
Marcos 3.1-6

Introdução: Nossas mentes sabem que Deus tem todo o poder, mas
será que cremos nisso de todo o nosso coração? Deus pode todas as
coisas, todos os dias. Mas quem vai perceber que suas ações são para
o bem do ser humano?
Tudo depende de como nos aproximamos dEle, precisamos avaliar
nossos motivos. As pessoas nesse momento estavam procurando um
motivo para acusá-lo de transgressão, e por isso nem perceberam o
bem que foi realizado.
Jesus ainda lhes deu uma segunda chance para reflexão a fim de
abandonarem o julgamento infundado para ficar com o bem que seria
realizado, ele perguntou: “O que é permitido fazer no sábado: o bem ou
o mal? salvar a vida ou tirar a vida”. Ao invés de refletirem preferiram
ficar indiferentes com seu silêncio.
Todos os dias são dele, por ele e para Ele. Não há como questionar suas
ações, porque Ele pode todas as coisas. E sempre faz algo pensando no
bem do ser humano.
Quem dera que nossas mentes além de saber dessa capacidade,
cressem nisso. Certamente não questionaríamos, mas procuraríamos
entender e valorizar o bem realizado.
Ele vive para fazer o bem, podemos ler no livro de Atos 10.38 que “ele
andou por toda parte fazendo o bem” isso significa que suas ações
sempre foram pensando no bem do próximo e que isso serviria de
exemplo para aqueles que se aproximassem dele e fizessem o bem se
importar com as consequências de se fazer boas ações a favor de
outros.

Como diz Pedro inspirado em sua carta: “Se vocês são insultados por
causa de Cristo, felizes são vocês” (1 Pedro 4.14). Cristo é o autor de
todo bem e mesmo assim sofreu, e se nós imitarmos a Cristo em suas
ações, também corremos o risco de sofrer, ainda assim, somos tidos
como “bem aventurados” “felizes” “pois o Espírito da Glória , o Espírito
de Deus repousa sobre vocês”.
Quando imitamos as ações de Jesus, podemos ter certeza de que o
resultado é: vencer ou vencer. Se as pessoas perceberem o bem que
fazemos aos lhes comunicar Jesus, vencemos, e se as pessoas não
perceberem o bem, vencemos do mesmos jeito, porque de qualquer
modo ficamos parecidos com Jesus.
A mão estendida do homem, restaurada, podemos imaginar como a
mão estendida de Deus para curar aqueles corações duros, mas a mão
de Deus não abre o coração, espera que o ser humano faça isso, e quem
o faz pode sentir a mão de Deus removendo o coração ressecado,
atrofiado pela falta de amor e restaurando à forma perfeita como fez
com a mão daquele homem.
Conclusão: Deus pode curar no sábado, ou seja, fazer o bem. Os fariseus
não podem curar no sábado, mas podem pensar em fazer o mal, foi isso
que fizeram depois de verem o bem realizado. Jesus não transgrediu a
Lei e nem incentivou ninguém a transgredir quando curou no sábado,
apenas mostrou que o bem ao ser humano é mais importante do que
regras criadas por homens. Como está o seu coração? Ressecado com a
incoerência religiosa? Ou lubrificado com o amor de Deus?

DEUS PODE perdoar pecados - Marcos 2.9-11
Introdução: Nossas mentes sabem que Deus tem todo o poder, mas será que cremos nisso
de todo o nosso coração? O maior do problema do homem revela sua maior necessidade.
A.
Seu maior problema é o pecado que o afasta de Deus
Pecar significa “errar o alvo”, o alvo é fazer a vontade de Deus, obedecer a Deus, se não
obedecemos, pecamos, nos afastamos de Deus e consequentemente temos um grande
problema, mas não há problema maior que Deus não possa resolver.
Nós já sabemos que não devemos mentir, roubar, adulterar, caluniar, etc. se fazemos essas
coisas, pecamos contra Deus e temos assim um grande problema que só iremos conseguir
resolver quando reconhecermos que somos pecadores e merecemos a morte e nada mais.
Se Deus diz para não fazermos certas coisas e fazemos, pecamos, mas também se Deus diz
para fazer certas coisas e não fazemos, pecamos do mesmo modo, pois quem sabe que deve
fazer bem o e não faz, comete pecado (Tiago 4.17).
Se Deus diz que necessitamos obedecer ao evangelho e não obedecemos, cometemos
pecado do mesmo modo e assim temos um grande problema que não vamos conseguir
resolver sozinhos.
Não adianta apenas deixar de fazer certas coisas, mas precisamos acrescentar outras no
lugar, como: conhecimento da vontade de Deus, domínio próprio, amor, compaixão, etc. mas
precisamos reconhecer que sem Deus, não conseguiremos.
Ainda temos de reconhecer que nossos pensamentos são pecaminosos e nos afastam de
Deus, a intenção impura do coração e da mente afastam de Deus (Mateus 5.28). O homem
que age de forma egoísta, conduzindo sua vida independente de Deus, está no caminho da
destruição, uma vez que é incapaz de conduzir a si mesmo (Jeremias 10.23).
Portanto, é necessário reconhecer que não há quem não peque (Rm 10.10-12) e todos
pecaram e estão destituídos, afastados de Deus (Rm 10.23). Mas será que Deus tem uma
solução para mudar essa situação que o próprio homem entrou, se envolveu? Felizmente a
resposta é sim!
B.
Sua maior necessidade é a salvação que só Deus pode dar
O pecado traz consequências para a vida do homem e exige castigo, uma vez que o pecado e
desobediência às leis de Deus. Os resultados da desobediência de Adão e Eva trouxeram a
morte para o mundo muitas dificuldades e aflições nesta, mas isso pode piorar ainda mais
para aqueles que insistirem na rebeldia contra Deus.

Portanto, o homem precisa reconhecer sua maior necessidade, a salvação que só Deus pode
dar. Nós herdamos as consequências do pecado de Adão, como a morte por exemplo, mas
não a culpa do pecado de Adão, pois cada um é responsável pelo seu próprio pecado, pois
está escrito: “A alma que pecar, essa morrerá; o filho não levará a iniquidade do Pai, nem o
pai a iniquidade do filho” (Ez 18.20).
Para que não experimentássemos uma separação eterna de Deus, Ele providenciou os meios
para atender a nossa maior necessidade, pois não temos como nos livrar da morte física
trazida como consequência do pecado de Adão, mas podemos nos livrar da morte eterna, ou
seja, a separação eterna de Deus, que traz mais dor e sofrimento, obedecendo ao evangelho
de Deus.
Para que tivéssemos nossa maior necessidade atendida, Ele nos deu seu Filho, Jesus Cristo,
para morrer em nosso lugar como sacrifício de amor pela humanidade. Somente Jesus está
habilitado para ser o mediador entre Deus e o homem e ainda só através dele é que o homem
pode aproximar-se de Deus novamente e ser aceito por Ele. Não é levantando a mão, mas
crendo, arrependendo, confessando, batizando e perseverando.
Jesus ao morrer na cruz carregou em seu corpo a culpa trazida pelo pecado, nos dando acesso
a Deus. Morreu um Justo pelos injustos. Ele não conheceu pecado, mas foi feito pecado por
nós para que assim pudéssemos nos aproximar de Deus de uma vez por todas, porque ele
tem na terra autoridade para perdoar pecados.
Conclusão: Que graça maravilhosa! Que presente esplendido! Jesus sofreu na cruz por nós ,
nesta vida, para que pudéssemos nos livrar do sofrimento na vida futura. A morte voluntária
de Jesus demonstra o grande amor de Deus por nós, pecadores. Seguindo o caminho da
verdade, que é Jesus, temos a oportunidade de caminhar nesta vida, de acordo com a
vontade de Deus conforme nos ensina em sua Palavra. Ele nos concede a força e a direção,
mas precisamos buscar, reconhecer que sem Deus estamos caminhando para o fracasso, a
destruição, mas com Deus podemos encontrar motivação para continuar caminhando para
vitória eterna. A salvação oferecida por Deus através de Cristo é completa: temos perdão dos
nossos pecados (passado, presente e futuro), temos forças para vencer o pecado, somos um
povo abençoado nesta vida, e sobretudo na vida futura.
Todos precisam do Salvador que é Jesus, porque todos pecaram, sem o Salvador o que nos
resta são as consequências terríveis do pecado, mas com o Salvador, temos as bênçãos
celestiais e eternas.

DEUS PODE usar você como porta voz - 2 Timóteo 4.2
Introdução: Nossas mentes sabem que Deus tem todo o poder, mas será que
cremos nisso de todo o nosso coração? Será que o ouvimos dizer: “Pregue a
palavra...” como porta voz de Deus devemos estar “preparados para pregar a
todas as pessoas em todas as circunstâncias.
Deus pode usar você como porta voz para encorajar
A repreensão, a correção e a exortação são momentos de encorajamento à
mudança e deve ser feito com amor. Se assim fizermos levaremos
encorajamento e ânimo para que a mudança e a transformação ocorra.
Pois como diz a Palavra de Deus: “Pois tudo o que foi escrito no passado, foi
escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e dom bom
ânimo, procedente das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança”
Deus pode usar você como porta voz para sugerir soluções
Não nos foi dado o poder de mudar ninguém, e muito menos forçar ou coagir
as pessoas a mudanças, mas podemos e devemos sugerir soluções que
estimulem e até mesmo desafiem os que nos ouvem as mudanças. Ao mesmo
tempo não conseguiremos sugerir soluções palpáveis para ninguém, se nós
mesmos, como porta vozes de Deus, não estivermos experimentando
mudanças em nossas vidas.
Tiago inspirado por Deus nos chama a viver o que pregamos dizendo: “Quem
é sábio e tem entendimento entre vocês? Que o demonstre por seu bom
procedimento, mediante obras praticadas com a humildade que provém da
sabedoria” Tiago 3.13.
Deus pode usar você como porta voz para consolar
Na 1 carta aos tessalonicenses 4.18 somos incentivados pelas palavras:
“Consolem-se uns aos outros com essas palavras”. Que palavras? As palavras
que nos dão esperança de um dia estarmos para sempre com o Senhor.

Se nós mesmos não estivermos sendo consolados com essas palavras no meio
das lutas, não temos como consolar outros em suas lutas.
Nós não conseguiremos entrar no céu no futuro, se o céu não estiver entrado
em nosso coração hoje, agora, pois se o céu já entrou em nós, haverá
transformação em nossas vidas dia após dia e assim seremos porta vozes de
Deus capazes de consolar os que ainda não experimentaram a realidade do
céu em suas vidas.
Deus pode usar você como porta voz para levar a mensagem de salvação
O apóstolo Paulo recebeu a graça “de ser um ministro de Cristo Jesus para os
gentios, com o dever sacerdotal de proclamar o evangelho de Deus, para que
os gentios se tornem uma oferta aceitável a Deus, santificados pelo Espírito
Santo” – Rm 15.16.
Paulo encorajava os irmãos porque sentia-se constantemente encorajado por
Deus. Sugeria soluções, porque encontrava soluções para sua vida em Deus,
consolava, porque ele mesmo era consolado por Deus, e isso capacitava cada
vez mais a ser um porta voz de Deus para levar a mensagem de salvação a
todas as pessoas.
Conclusão: Você não pode dar aos outros, aquilo que você não tem. Você não
pode encorajar, se não sente encorajado. Não consegue dar soluções para
vida de outros, se você mesmo não estiver experimentando em sua vida uma
transformação. Não conseguirá consolar outros, se você mesmos não se sente
consolado por Deus nos momentos difíceis da vida. Deus pode usar você e a
mim como porta voz para chamar a atenção das pessoas para o que é mais
importante, mas só Deus pode realmente penetrar o coração humano para
transformar. Portanto, quando você for usado como porta voz de Deus, não
se preocupe com resultados, mas seja fiel ao seu chamado, em seu tempo,
haverá a boa colheita.

DEUS PODE nos impedir de cair - Judas 24
Introdução: Nossas mentes sabem que Deus tem todo o poder, mas
será que cremos nisso de todo o nosso coração? Deus pode nos
impedir de cair, o que significa isso?
Deus pode nos impedir de cair, mas não fará por nós o que nós
podemos e devemos fazer
É necessário que continuemos batalhando pela fé que de uma vez por
todas foi entregue aos santos. Estamos numa batalha contras as forças
espirituais do mal, a boa noticia é: que já somos vencedores, se houver
derrota é porque nós abandonamos o campo de batalha, onde Jesus, o
nosso General, está na linha de frente e pode nos impedir de cair.
É necessário que não sejamos ímpios e transformemos a graça de Deus
em libertinagem, achando que podemos fazer o que quiser da nossa
vida.
Se hoje as ações e palavras dos que vivem na imoralidade e impiedade
parecem não lhes trazer nenhum malefício, é bom saber que tudo isso
são ofensor ao Criador e em breve, muito em breve, vão trazer
julgamento e condenação sobre eles.
Uma vida com Deus exige uma vida de acordo com a vontade de Deus,
se assim não for com a nossa conduta negamos o Único Soberano
Senhor, aquele que pode nos impedir de cair.
È importante saber que batalhar pela fé, não nos isenta de passar
dificuldades, mas Deus nos garante que nos impedirá de cair, se
continuarmos lutando. A batalha na qual estamos envolvidos é pela
nossa salvação e pela salvação dos perdidos.

Deus pode nos apresentar diante da sua glória sem a mancha do
pecado, mas não fará por nós o que podemos e devemos fazer
Nós não temos como nos apresentar diante da glória de Deus, mas Ele
pode nos apresentar diante da sua glória sem a mancha do pecado, mas
para isso reconhecer que há coisas que são de nossa responsabilidade.
É necessário edificar-se na fé que temos em Cristo Jesus que derramou
seu sangue para nos libertar do pecado que nos afasta de Deus.
É necessário orar no Espírito, ou seja, de acordo com a vontade do
Espírito para nossas vidas.
É necessário ter compaixão dos que duvidam e ajuda-los a enxergar que
Deus pode impedi-los de cair.
É necessário manter-se no amor de Deus, enquanto aguardamos que a
misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo nos leve pra a vida eterna.
Conclusão: No final de tudo, quem pode salvar-se? Aqueles que
continuarem batalhando pela fé, que não abandonarem o seu posto de
servo de Deus e confiarem que adiante da batalha está Jesus, abrindo
os caminhos para seu povo passar, pois Deus é poderoso para impedilos de cair nas armadilhas do diabo, e assim apresentá-los diante da sua
glória sem mácula e com grande alegria.

DEUS PODE guardar o meu tesouro até o final
2 Timóteo 1.12
Introdução: Nossas mentes sabem que Deus tem todo o poder, mas será
que cremos nisso de todo o nosso coração? Deus pode guardar o meu
tesouro até o final.
Deus pode guardar o meu tesouro, mas preciso manter o foco em Cristo.
Onde você tem feito investimentos? Hoje existem uma infinidade de
possibilidades de investimentos financeiros, e isso não é mal, se você tem as
condições para isso. Mas se sua preocupação for apenas essa, é bom saber
que o investimento desse mundo hoje, pode não servir para nada amanhã.
Portanto, antes é necessário perguntar: em quem você tem crido? Em você
mesmo? Nos seus recursos materiais? Paulo que era bem sucedido aos olhos
desse mundo, deixou tudo para traz para ganhar Cristo e nada mais e por isso
dizer: “Eu sei em quem tenho crido”.
Ele disse em Filipenses 3.7-8 – “Mas o que para mim era lucro, passei a
considerar como perda, por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo
como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo
Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como
esterco para poder ganhar Cristo”.
Deus pode guardar o meu tesouro, mas preciso manter o padrão de Cristo
em minha vida baseados na fé e no amor.
A verdadeira fé se exprime ou se vê na prática do amor. E não há maior
manifestação de amor do que investir nossas vidas na pregação do evangelho

aos outros, uma vez que o evangelho oferece o verdadeiro tesouro. Foi
necessário investimento de tempo, recurso e talento.
O sofrimento faz parte da vida cristã, mas não deve trazer vergonha, porque
através da fé e do amor, vencemos sempre, pois sabemos em quem temos
crido. Paulo confiou sua vida nas mãos de Deus, e Deus confiou a ele o
evangelho que leva salvação a outros.
A Timóteo foi confiado o “bom depósito”, isto é, a sã doutrina, O evangelho
que salva mediante a fé no poder de Deus. Enquanto pregamos o evangelho
a fim de salvar outros, o nosso tesouro está sendo guardado por Deus, a nossa
própria salvação.
Onde você está investindo seu tempo, seu tesouro, e seu talento? A palavra
“depósito” usada em ARA “guardar o que lhe confiei” na NVI sugere um
tesouro confiado a alguém para que o guarde fielmente até que o dono venha
busca-LO.
Conclusão: os investimentos desse mundo são arriscados e incertos, embora
as propostas que existem, chamam a atenção oferecendo quase risco zero.
Porém, só Deus dá garantia de que o verdadeiro investimento está nas coisas
celestiais e eternas e para isso Ele nos deu o Seu Espírito como garantia do
resgate final. Deus pode guardar o meu e o seu tesouro, mas é preciso manter
o foco em Cristo, é preciso manter o padrão de Cristo em nossas vidas
baseados na fé e no amor. Mesmo que esse mundo nos dê garantias de bons
investimentos, o Único que tem cumprido fielmente a sua Palavra é Deus.

DEUS PODE até ressuscitar os mortos
Hebreus 11.17-19
Introdução: Nossas mentes sabem que Deus tem todo o poder, mas
será que cremos nisso de todo o nosso coração? A fé de Abraão era tão
firme e fundamentada em Deus, que acreditava na ressurreição de
Isaque se necessário fosse, por isso obedeceu a Deus, quando este
pediu Isaque em sacrifício em Gênesis 22. A ressurreição, ocorreu de
modo figurado, quando Deus providenciou naquela ocasião o cordeiro
como substituto.
A fé verdadeira exige obediência completa
Exige que Deus seja colocado acima de relacionamentos. Exige que nos
dediquemos de forma completa. Exige renuncia de tudo quanto temos
a fim de mostrarmos que realmente confiamos que Deus pode todas as
coisas.
A fé verdadeira confia nos caminhos seguidos por Deus no
cumprimento de suas promessas.
Nós podemos não compreender a situação e nem o momento que
estamos vivendo, mas se cremos que Deus é capaz de nos conduzir e
cumprir as suas promessas entregamos tudo nas mãos dele.
Os caminhos de Deus são completamente dos caminhos do homem, e
por isso Ele diz através do profeta Isaías 55.10-11: “Assim como a chuva
e a neve descem dos céus e não voltam para eles sem regarem a terra
e fazerem-na brotar e florescer, para ela produzir semente para o

semeador e pão para o que come, assim também ocorre com a Palavra
que sai da minha boca: ela não voltará para mim vazia, mas fará o que
desejo e atingirá o propósito para a qual a enviei”.
A fé verdadeira faz com que caminhemos para frente, olhando para o
alto
Abraão fez uma caminhada de três dias com Isaque para o monte Moriá
a fim de cumprir a vontade de Deus. Imagino sua aflição quando Isaque
perguntou: “As brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro
para o holocausto? Abraão respondeu: “Deus mesmo há de prover o
cordeiro para o holocausto meu filho” E os dois continuaram a caminhar
juntos”. Gn 22.8
O importante é continuar caminhando e confiar na providencia divina.
Abraão continuou sua caminhada vitoriosa porque confiou que “Deus
pode ressuscitar os mortos”. Sua fé exigiu obediência completa. Sua fé
exigiu que confiasse nos caminhos de Deus e não em seus próprios
caminhos ou soluções. Sua fé exigiu que caminhasse para frente
olhando para o autor e consumador de sua fé.
Conclusão: Deus é aquele que provê tudo o que é necessário para
vivermos de acordo com a sua vontade. Porém, precisamos confiar, pois
se Ele é capaz de ressuscitar os mortos, o que o impedirá de conduzir
você vitoriosamente na situação que você está passando ou vai passar?

