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Milagres

Você acredita em milagre? Você já presenciou milagre? Você já
vivenciou milagre? O que seria um milagre para você?

O nosso recurso é Jesus. Jesus pode fazer um milagre para o nosso
sustento, para a cura e para a providência. Precisamos viver na
dependência de Deus.

Milagre é o impossível acontecer. Precisamos acreditar no milagre. O
nosso Deus é um Deus de milagres. Nós não deveríamos agir assim,
mas parece recorrente em nossas vidas; esgotar todas as nossas forças
para resolver os nossos problemas, e quando achamos que não tem mais
jeito, nos desesperamos. Nesse momento em que nossas forças se foram
entregamos nas mãos de Deus, Ele esperava por esse momento desde o
início, então Ele entra com a providência.

Deus multiplica a partir do que temos e por isso devemos entregar nas
mãos de Deus o que temos. Ele tem o poder de multiplicar para nos
sustentar por toda a nossa vida.
Deus quer fazer milagres em sua vida, creia. Não importa o tamanho de
seus problemas, Deus é maior que todos eles.

Deus não se agrada de pessoas que andam com Ele e não creem que
ele pode fazer milagres.

O quanto confiar em Deus faz a diferença. A fé nos leva a vitória.

Leia com a célula. Mt.14.13-21

Precisamos esperar com fé e assim Deus agirá em nossas vidas.
Jesus diz você vai vencer. O Senhor é nosso Pastor nada nos faltará.

Os discípulos de Jesus embora tivesse presenciado a cura da multidão
aconselharam a Jesus despedir a multidão para que eles buscassem o
que comer, pois ali não seria possível alimentar toda aquela multidão.

Quantas vezes temos os nossos corações endurecidos e não entendemos
os milagres que Jesus faz e já fez em nossas vidas.
Quando todas as possibilidades acabam, Deus entra com milagre.

Quantas vezes agimos dessa maneira, mesmo que andamos com
Jesus e tenhamos presenciado os milagres que Ele já fez em nossa
volta.
Jesus curou a multidão. Jesus alimentou a multidão. Como comprar e
quem poderiam assar pães para mais de cinco mil pessoas? Jesus é, foi e
será o mesmo eternamente.

Deus não se agrada de andar com homens que não crê e não testemunha
os milagres; e ainda homens que põem os créditos dos milagres na conta
de médicos e dos seus próprios esforços; e ainda de outras pessoas que
foram instrumento de Deus para que o nosso milagre chegasse até nós .
O milagre vem de Deus.

O que está te atribulando hoje? Qual é o milagre que você espera no
Senhor?

Há milagres que acontece silenciosamente em nossas vidas e a nossa
insensibilidade não consegue ver o agir de Deus.

Você crê que Jesus vai abastecer o seu celeiro nesta semana?

Você tem reconhecido os milagres que o Senhor Jesus tem feito em
sua vida?

Você consegue ver os milagres em sua vida?

Segunda-Feira (20h:30 min) CULTO DO ESPÍRITO SANTO.
LEITURA BÍBLICA DA SEMANA: De Josué 22 a Juízes 18.

ESCOLA BÍBLICA DOMINICAL (EBD) – Classes para todas as idades - 9:00h
Líder: Encaminhe seus discípulos SALA TEOLOGIA BÍBLICA.

