TEXTO BÍBLICO: I Reis 18:41-45
et

Semana de 17 a 24 Junho de 2018

TEMA – A ESPERA DE UM MILAGRE.
Quebra-gelo: Que tipo de milagre você espera hoje?
Em algum momento de nossa vida, precisamos de uma intervenção divina para ter a solução de uma situação que não
encontramos a solução nos recursos humanos. A isso chamamos de milagre. A Bíblia tem relatos desses milagres:
curas, aparições, libertações, paralização do tempo, abertura de mar e rios, andar sobre as águas, machado flutuando,
etc.
O texto que lemos em I Reis 18.41-45 nos apresenta um milagre; após três anos e meio de seca Elias ora e chove.
Muitas vezes, estas intervenções sobrenaturais de Deus, chega para trazer normalidade a nossa vida e nos torna suas
testemunhas do seu poder e graça. Este estudo nos mostrar pelo menos três atitudes que otimizam o acontecimento do
milagre.
1) Primeiro é preciso crer - V.41
Crer é o exercício da fé. E a Bíblia em Hebreus 11:6 - fala que é necessário crer que Deus é galardoador daqueles
que os buscam. Galardoar é conferir prêmio àquele que que se faz merecedor. Mas, no contexto divino o prêmio
sempre é outorgado por causa da misericórdia de Deus, mas ainda assim o crer precisa estar contido nesse processo.
Elias ouviu o som de abundante chuva sem ter nuvem no céu. O que Elias ouviu foi o eco da Palavra de Deus em seu
coração. Ele ainda não via nada, mas, pela fé, já ouvia o som da chuva.
Precisamos crer para alcançarmos e ouvir o som do milagre.
2) Depois é preciso buscar a Deus (v.42)
Nos relatos bíblicos todos aqueles que desejavam e precisavam de uma milagre, buscaram a presença de Deus. Os
evangelhos mostram que as pessoas buscavam Jesus e este as curava. Na experiência de Elias, no monte Carmelo, não
foi diferente. Ele buscou a Deus e Deus ocasionou o milagre.
Se temos a promessa e crermos nessa promessa, devemos buscar a Deus para que o milagre se torne realidade.
3) É necessário persistir (perseverar...) (v.43-44)
Elias creu, buscou a Deus e persistiu até receber um sinal dessa busca, até a nuvem aparecer. O seu moço subiu ao
topo do monte sete vezes.
Muitos começam a buscar a Deus, mas desistem (por vários motivos) e perdem a bênção, o milagre. O milagre,
quase sempre, está condicionado a perseverança.
Portanto, insista até que veja a seca sendo extinta pelas chuva abundante de Deus.
Finalizando: Deus não ama mais um filho e menos o outro, todavia, as suas promessas é para os que crêem.
Muitos não experimentam milagre em suas vidas porque não creem, não buscam e não persistem com fé. O milagre
não tem um preço. O homens não precisam pagar, mas Deus realiza o milagre quando estas atitudes são
evidenciadas.Você entendeu? Vamos orar.
.
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