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A Palavra de Deus é repleta de histórias de multidões vindo a Jesus para serem curadas. “Notícias sobre ele se
espalharam por toda a Síria, e o povo lhe trouxe todos os que estavam padecendo vários males e tormentos:
endemoninhados, epiléticos e paralíticos; e ele os curou” (Mateus 4:24).
“Ao anoitecer foram trazidos a ele muitos endemoninhados, e ele expulsou os espíritos com uma palavra e curou
todos os doentes” (Mateus 8:16).
“Quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, teve compaixão deles e curou os seus doentes” (Mateus
14:14).
Por que tais milagres aconteceram? Porque Jesus viu as pessoas doentes e feridas e teve compaixão por elas. Ao
buscar por aqueles que estavam perdidos, o seu coração estava constantemente atento ao aflito. Além da sua
grande compaixão, Jesus tinha um chamado celestial para a sua vida – glorificar ao seu Pai. Ele queria
demonstrar o esplendor e a majestade de Deus e exaltar o seu nome através das obras que realizava.
Enquanto os discípulos andavam com Jesus e ministravam com ele, Jesus enfatizava que eles poderiam fazer
coisas ainda maiores do que ele realizava. “Digo-lhes a verdade: Aquele que crê em mim fará também as obras
que tenho realizado.” (João 14:12).
Agora, você e eu cremos que Jesus cura o doente e veio para alcançar o perdido. Porém, temos testemunhado
ele realizar milagres através das nossas vidas? Cantamos sobre Jesus, ouvimos sermões sobre Jesus, lemos
livros sobre Jesus e oramos uns pelos outros – mas estamos próximos a Jesus? A mentalidade norte-americana é
de que seguir Jesus significa crer em determinados dogmas – porém, seguir diligentemente a ele é muito mais do
que isso.
Ore comigo assim: “Jesus, conceda-me poder, fé, confiança e coragem para examinar o meu coração pela sua
Palavra. Então, inspire-me a permitir que você opere através da minha vida, para que eu realize obras maiores do
que você quando esteve na terra.”

Download PDF [1]
Links
[1] https://worldchallenge.org/printpdf/29732/

Page 1 of 1

