“E, vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima
compaixão por ela, e disse-lhe: Não chores.”
Lucas 7:13

SEMANA 26 DE OUTUBRO À
01 DE NOVEMBRO DE 2020.

AINDA HÁ ESPERANÇA!
Iniciaremos a nossa palavra desta semana
com a leitura de Lucas 7:11-16:
O texto lido como base conta a história de um
dos muitos milagres que Jesus operou. O texto
começa narrando o encontro de duas multidões que
vinham em direções opostas, e vivendo momentos
opostos. A multidão que seguia Jesus caminhava
festiva e feliz pelas maravilhas operadas por Jesus. Já
a outra multidão estava triste e chorando, seguindo
um cortejo fúnebre do filho único de uma viúva.
Ainda hoje esta cena continua acontecendo, estamos
sempre diante de duas multidões, uma que segue a
Jesus desfrutando de paz e alegria e outra
caminhando longe de Jesus, vivendo triste e oprimido
pelas circunstâncias. Vamos meditar no texto e
aprendermos juntos algumas lições importantes:
1) Recebendo milagres pela compaixão de
Jesus. Lucas 7:13 – Mateus 14:14
A Bíblia nos ensina que Jesus operava
milagre por vários motivos. Ele opera milagres pela
fé das pessoas. (Mateus 9:22 Marcos 10:52) Ele
também operava milagres para Manifestar a Glória
do Pai. (João 9:3) Mas Jesus também fazia milagres
e ainda faz movido de intima compaixão pela
humanidade, foi o que aconteceu na vida dessa viúva.
Mesmo que você esteja passando por um
momento difícil onde não consegue aplicar fé para
receber um milagre, creia na compaixão de Cristo, e
confie Nele.
PERGUNTA: Você já recebeu um milagre
quando não estava esperando e nem acreditando?
Compartilhe com o grupo.
2) Deixe Jesus tocar seu “caixão”. – Lucas
7:14 ....então foi até o caixão e tocou nele...
Talvez essa mulher nem sequer conhecesse a
Jesus, mas ela teve que decidir confiar Nele. Ela
poderia ter resistido a Jesus dizendo: - “Por favor,
não me incomode, deixe sepultar meu filho em paz.”
Mas ela permitiu que Jesus tocasse em “seu caixão”.
Nessa noite talvez você precise deixar Jesus tocar nos
sonhos que você está sepultando. Deixe Jesus tocar
sua família, seu casamento, seu ministério, áreas de
sua vida que você já desistiu.
PERGUNTA: Em sua opinião, qual a área
de nossas vidas que diabo mais tem tentado matar
nesses últimos dias?

3) Jesus quer restituir os seus sonhos –
Lucas 7:15
...Jesus devolveu à sua mãe.... Tudo aquilo
que entregamos à Jesus e O permitimos tocar, Ele nos
devolve com vida. Então deixe Jesus tocar sua vida,
sua família, seu casamento, seu ministério. Jesus quer
restituir os seus sonhos, sua paz, sua alegria.
CONCLUSÃO: ... 16 Grande temor tomou
conta da multidão, que louvava a Deus, dizendo:
“Um profeta poderoso se levantou entre nós!” e
“Hoje Deus visitou seu povo!”... Não importa a
situação que você esteja vivendo, ainda há
esperança!!! Jesus quer te visitar nessa noite de mais
uma reunião de Grupo Familiar!

