A Virada
Como conquistar aquilo que é nosso

Existem três formas de alcançarmos as coisas
que Deus tem para nós:
1. Pelas promessas de Deus
2. Quando Deus fala com você
3. Pedindo à Ele o que queremos

1. Pelas promessas de Deus
Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que alcançaram fé igualmente
preciosa conosco na justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo: graça e paz vos
sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso
Senhor. Visto que o seu divino poder nos tem dado tudo o que diz respeito à vida e
à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e
virtude, pelas quais ele nos tem comunicado as suas preciosas e mui grandes
promessas, para que por elas vos torneis participantes da natureza divina, tendo
escapado da corrupção que há no mundo pela cobiça, por isso mesmo, vós,
aplicando da vossa parte toda a diligência, ajuntai à vossa fé a virtude; à virtude, a
ciência; à ciência, a temperança; à temperança, a fortaleza; à fortaleza, a piedade; à
piedade, o amor dos irmãos; e, ao amor dos irmãos, a caridade. Pois, se essas
coisas vos pertencem e abundam em vós, fazem que não sejais ociosos nem sem
fruto no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo.
2 Pedro 1:111..continua..

1. Pelas promessas de Deus
Mas aquele em quem não há essas coisas é cego, vendo só o que está perto,
porque se tem esquecido da purificação dos seus pecados antigos. Por isso, irmãos,
ponde cada vez maior cuidado em fazer firme a vossa vocação e eleição; porque,
fazendo isso, não tropeçareis jamais. Pois assim vos será dada largamente a entrada
no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 2 Pedro 1:1-11

“O teu reino é reino eterno, e o teu domínio permanece de geração em geração. O
Senhor é fiel em todas as suas promessas e é bondoso em tudo o que faz”. Salmos
145.13

1. Pelas promessas de Deus
Como reconhecer as promessas...
“Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias,
correm e não se cansam, caminham e não se fatigam.” –Is 40.31
“Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento.
Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas”. – Pv 3.5,6

“Agrada-te do Senhor, e ele satisfará os desejos do teu coração”. – Sl 37.4
“Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos! Do trabalho de
tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem.” – Sl 128.1,2
Vinde a mim, todos os que estais cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei.
Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração; e
encontrareis descanso para as vossas almas. Mateus 11:28-29

1. Pelas promessas de Deus (Hb 11 resumido)
Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não
veem. Pois, pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé, entendemos que
foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir
das coisas que não aparecem.
Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim; pelo qual
obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas.
Por meio dela, também mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi
trasladado para não ver a morte; não foi achado, porque Deus o trasladara. Pois,
antes da sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato,
sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se
aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o
buscam. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda
não se viam e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua
casa; pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé.

1. Pelas promessas de Deus (Hb 11 resumido)
Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia
receber por herança; e partiu sem saber aonde ia. Pela fé, peregrinou na terra da
promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros
com ele da mesma promessa; porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da
qual Deus é o arquiteto e edificador. Pela fé, também, a própria Sara recebeu poder
para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que
lhe havia feito a promessa. Por isso, também de um, aliás já amortecido, saiu uma
posteridade tão numerosa como as estrelas do céu e inumerável como a areia que
está na praia do mar.

Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas; vendo-as, porém, de
longe, e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a
terra.

1. Pelas promessas de Deus (Hb 11 resumido)
Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E, se, na
verdade, se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar.
Mas, agora, aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso, Deus não se
envergonha deles, de ser chamado o seu Deus, porquanto lhes preparou uma
cidade.
Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque; estava mesmo para
sacrificar o seu unigênito aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se
tinha dito:
Em Isaque será chamada a tua descendência;
porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos,
de onde também, figuradamente, o recobrou.

1. Pelas promessas de Deus (Hb 11 resumido)
Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó,
preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios
do pecado; porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que
os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé, ele abandonou o
Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei; antes, permaneceu firme como
quem vê aquele que é invisível.
Pela fé, ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por sete dias. Pela fé,
Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz
aos espias.

1. Pelas promessas de Deus (Hb 11 resumido)
E que mais direi? Certamente, me faltará o tempo necessário para referir o que há a
respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos
profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça,
obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo,
escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em
guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Mulheres receberam, pela
ressurreição, os seus mortos.

Alguns foram torturados, não aceitando seu resgate, para obterem superior
ressurreição; outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim,
até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, serrados pelo meio, mortos
a fio de espada; andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras,
necessitados, afligidos, maltratados (homens dos quais o mundo não era digno),
errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra.

1. Pelas promessas de Deus (Hb 11 resumido)
Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé
não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por
haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que
eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados.
“Pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas têm
em Cristo o “sim”. Por isso, por meio dele, o “Amém” é
pronunciado por nós para a glória de Deus”. 2 Coríntios 1.20.

2. Quando Deus fala com você
Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a
terra que te mostrarei; de ti farei uma grande nação, e te abençoarei,
e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção! Abençoarei os que te
abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem; em ti serão
benditas todas as famílias da terra.
Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o SENHOR,.... Gênesis 12:1-4
Depois disto, consultou Davi ao SENHOR, dizendo: Subirei a alguma
das cidades de Judá? Respondeu-lhe o SENHOR: Sobe. Perguntou Davi:
Para onde subirei? Respondeu o SENHOR: Para Hebrom.
Subiu Davi para lá, 2 Samuel 2:1-2

2. Quando Deus fala com você
Passado um tempo, outra vez os filisteus subiram e espalharam suas
tropas pelo vale de Refaim, e Davi, mais uma vez, consultou o Senhor.

Dessa vez, o Senhor disse: “Não os ataque de frente. Em vez disso, dê a
volta por trás deles e arme uma emboscada diante das amoreiras.
Quando você ouvir uma movimentação no alto das árvores, prepare-se
para atacar. É o sinal de que o Senhor saiu na frente para atacar o
acampamento filisteu”.
Davi fez exatamente o que o Senhor recomendou e derrotou os
filisteus desde Gibeom até Gezer. 2 Samuel 5:22-25

3. Pedindo à Ele o que queremos
Pedi, e dar-se-vos-á; buscai e achareis; batei, e abrir-se-vos-á. Pois
todo o que pede recebe; o que busca encontra; e, a quem bate, abrirse-lhe-á.
Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir
pão, lhe dará pedra? Ou, se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra?
Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos,
quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe
pedirem? Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim
fazei-o vós também a eles; porque esta é a Lei e os Profetas. Mateus
7:7-12

