Dúvida - Perigo Mortal
Ap Reinaldo
João 1:46-51
Vemos aqui o encontro de Jesus com Natanael, este homem tinha certeza de
quem era Jesus, mas não conhecia bem sua história, dentro do seu coração houve
dúvida, não sobre a pessoa de Jesus, mas sobre Nazaré, cidade conhecida por
matar profetas.
Mas Jesus olhou para o seu coração, Felipe o convida a experimentar a presença
de Jesus, isso foi poderoso ele pode ter uma nova visão de quem era Jesus e
saber que mesmo vindo de Nazaré era um escolhido.
Vemos aqui algumas características de Natanael:
1) tinha caráter honesto - vs 47
2) confirmou a Cristo/homem de fé - vs 49
3) visão de futuro - vs 50/51
Mas tudo isso não o impediu de ter dúvidas. Precisamos sempre vencer as
dúvidas. Estamos sujeitos a ter dúvidas.
Podemos estar em dúvida, não viver em dúvida.
A dúvida pode estragar tudo, se não for solucionada.
Jesus se identifica com Natanael e se dispõe a sanar suas dúvidas.
1) Dúvida uma divisão de opiniões.
Guerra interior, lutas entre razão e emoção.
2) Dúvida um sinal que alguma coisa tem que mudar.
Talvez tenhamos que esperar mais um pouco para tomar uma decisão.
3) A Dúvida nos leva a orar mais e buscar o Senhor.
A dúvida é traidora, e nos faz perder, o que com frequência poderíamos ganhar.
Ao buscarmos ao Senhor recebemos sabedoria, para vencer nossas dúvidas. A
sabedoria é o estudo das dúvidas.
O reino de Deus é sim, sim, não, não - Mt. 5:37
Conclusão
Quando estamos no Senhor nossos conflitos e guerras acabam, Ele nos ajuda a
tomar as melhores decisões com fé que mesmo diante das adversidades, as
coisas vão fluir.
Receba nesta manhã direções do Senhor para a sua vida, não ande nu vista as
armaduras de Deus, receba estratégias de Deus para o seu coração.
Ceia
Tempo de voltar - Lc. 15:18 - filho se prepara para se arrepender.
O pai o recebeu com alegria - Lc. 15:20
Houve renovação e alegria - Lc. 15:31-32 - ele esta morto e reviveu, está perdido e
foi achado.
O Deus que cremos, faz nova todas as coisas!!!

