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COISAS QUE DEUS FAZ E COISAS QUE EU PRECISO FAZER
“Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e orar, e me buscar, e se
converter dos seus maus caminhos, então, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus
pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos
à oração que se fizer neste lugar”. 2 Crônicas 7.14-15.

Creio que não existe texto bíblico tão conhecido e citado como este. Mas
geralmente é enfocado somente a segunda parte do versículo 14 e o versículo 15.
Existem tantas bênçãos contidas nestes dois versículos e é tão fácil cairmos na
armadilha de pensarmos que tudo isto acontecerá e não teremos que fazer absolutamente
nada.
1. Estamos aqui diante de uma promessa “condicional”, isto é, há uma condição
para que ela se cumpra, algo precisa ser feito por nós.
2. Muitas vezes até estamos orando em cima de uma promessa bíblica, aguardando
que ela se cumpra em nossas vidas e não temos o cuidado de verificar se não há
uma condição para que ela se cumpra.
3. Vejamos em Jeremias 29.13 esta outra promessa maravilhosa: “Buscar-me-eis e
me achareis”, lindo não é? Mas a continuação do versículo fala daquilo que nós
precisamos fazer: “quando me buscardes de todo o vosso coração”.
4. Deus não fará aquilo que nós precisamos fazer.
5. Gostaria de desafiá-los a orarmos em cima das promessas de Deus contidas em
sua palavra, mas sem esquecermos de fazer a parte que nos toca, então veremos
a mão de Deus agindo.
6. Deus tem respondido a você? Jeremias 33.3 nos diz: Clama a mim, e te
responderei; anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas, que não sabes. Nós temos
clamado a Ele?
7. Cite algumas respostas de oração que você recebeu orando em cima das
promessas de Deus.
8. Oremos pedindo ao Espírito Santo que nos ensine a orarmos desta maneira e
termos respostas às nossas orações.

Para lembrar: DEUS NÃO FARÁ AQUILO QUE NÓS PODEMOS E
PRECISAMOS FAZER!
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