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Ainda hoje vemos muitos milagres acontecendo, pois Deus é o mesmo de ontem, de hoje e de amanhã. Mas às vezes Deus responde
a oração que fazemos a Ele com um “não”. Não podemos dizer que a vida Cristã é só de bênçãos. Deus pode responder “não” a uma
oração e às vezes por falta de compreensão as pessoas esfriam na fé e ficam magoadas com Deus e até com raiva de Deus.
Muitas vezes, quando Deus responde a oração com um não, o indivíduo é taxado de “SEM FÉ”. Jesus nos ensinou um modelo de
oração: “ O PAI NOSSO”, que diz: “SEJA FEITA A SUA VONTADE” é muito difícil orar assim, mas Deus sabe o que é melhor pra nós.
No texto lido, Paulo fala de si mesmo. Fala que Deus lhe mostrou coisas maravilhosas, mas Deus também lhe deu um “espinho na
carne” que alguns teólogos acham que era um problema de saúde e outros acham que era uma pessoa, não possessa, mas usada
por satanás, que promovia oposição tão forte que lhe causava angustia, injúria e perseguição o que lhe fazia muito mal.
Paulo entendeu a resposta de Deus, mesmo sendo um não. Deus disse: “A minha graça é tudo que você precisa, pois o meu poder é
mais forte quando você está fraco”. E Paulo se gloriava disso.
Deus sempre responde as orações de seus servos.
É muito bom quando a resposta é “sim”.
Mas e quando a resposta é “não” ou “ainda não”, o que fazer?
1. Aprender que Deus é soberano.
Confiar que Deus sempre responde orações: às vezes diz sim, às vezes diz não e às vezes diz ainda não, espere.
Temos que crer que Deus continua sendo Deus mesmo que Ele diga “não” em resposta a alguma oração nossa. Ele é soberano. Ele
conhece e sabe tudo que se passa em nosso íntimo. Ele é o único que sabe o que é melhor pra nós. Tudo que Deus faz tem um
propósito. Às vezes pra nos ensinar e às vezes Ele diz não até pra evitar uma situação pior.
2. Aprender que a Graça de Deus é muito melhor do que a resposta positiva do próprio Deus.
Sem a Graça de Deus é impossível viver. É a Graça de Deus que nos mantém em pé. A Graça de Deus nos basta. Quando estamos
fragilizados é quando Deus tem mais liberdade para agir em nossas vidas.
3. Aprender que podemos nos gloriar mesmo que tudo nos leve a reclamar.
Na minha fraqueza glorifico o Seu Nome, pois apesar de mim o Senhor faz. Mesmo que eu não esteja entendendo nada, mesmo que
tudo esteja ruim, ainda assim darei graças ao Senhor, o Deus da minha Salvação. Habacuque 3:17 e 18

Conclusão:

Nós servimos a Deus pelo que Ele é ou pelo que Ele Faz ?
Se nossa crença em Deus depende do que Ele nos dá. Nosso relacionamento com Deus será
sempre uma gangorra. Nunca conseguiremos ter uma vida plena de satisfação no Senhor.

RECADOS
IMPORTANTES

As tantas igrejas que existem hoje, tantas seitas que acabam profetizando
aquilo que Deus não mandou e às vezes, até mesmo, respostas negativas
de Deus às orações, fazem com que muitas pessoas se afastem de Deus
por não conhecê-lo na sua plenitude.
Isso é muito perigoso, às vezes vemos isso em nossa própria família.
Pessoas tão amadas que estão perdendo a oportunidade de viver uma
eternidade ao lado de Jesus, sem dor e sem sofrimentos.
Portanto não cansemos de falar de Jesus e de seu amor por nós e por eles.
O próprio Deus sabe que às vezes um não Dele é o melhor pra nós.
A célula é o melhor lugar para tirarmos nossas dúvidas.
Traga um amigo ou alguém da sua família para participar com você da sua
célula. Mas, antes, ore por ele para que Deus trabalhe em seu coração para
que ele aceite seu convite.
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