SENDO ABENÇOADO E TORNANDO-SE UMA BÊNÇÃO
Texto: Gn 12
Introd.: Abraão foi chamado por Deus para ser abençoado e também para ser uma
bênção.
A Geografia da Palestina nos fornece um exemplo natural e belo acerca de “ser
abençoado e abençoar”. O Rio Jordão:
Por intermédio de Eliseu, segundo a Biblia, houve dois milagres no Jordão: a cura de
Naamã por ter mergulhado sete vezes no rio; e fez flutuar um machado (2 Reis 5.14, 6.6).
Hoje em dia, o Rio Jordão é uma das maiores fontes de água de Israel.
O Rio Jordão nasce na encosta do Monte Hermon (é uma fronteira natural entre Israel e
a Jordânia), apenas alguns metros acima do nível do mar. Quando chega no mar da Galiléia,
já está 225 metros inferior ao nível do mar. Por fim deságua no mar Morto, 425 metros
abaixo do Mediterrâneo. O interessante é que o mar da Galiléia é cheio de vida (porque
recebe e dá) enquanto que o mar morto apenas recebe (o nome já diz tudo).
Eis uma grande lição acerca de ser abençoado para ser uma bênção. Vejamos, em
primeiro lugar, como receber a bênção do Senhor?

I. COMO RECEBER A BÊNÇÃO DO SENHOR?
1. Olhando sempre para Jesus e buscando sua bênção sobre nosso ministério,
trabalho, vida e família (Hb 12.2).
2. Por meio da fé, do amor e da obediência diante dEle (Mt 5.3-11; 24.45,46; Ap 1.3;
22.7)
3. Por sua graça, removendo da nossa vida tudo quanto possa impedir a bênção
divina (Hb 12.1; Ef 4.22; Rm 13.12).
4. Buscando o Reino de Deus em primeiro lugar (Mt 6.33; 13.45,46).

II. QUAIS AS PRINCIPAIS BÊNÇÃOS QUE RECEBEMOS DE DEUS?
1. A salvação de nossas almas (Ef 1.3; 2.8,9)
2. A proteção divina (Sl 59.16; 91.1; Is 4.5a)
3. O necessário para a nossa subsistência (Mt 6.25-30)
4. Vida espiritual abundante (Jo 10.10; At 2.4,39)

II. COMO SER UMA BÊNÇÃO?
1. Pregando o Evangelho (Mt 10.7,8; Rm 10.14,15)
2. Cuidando dos pobres e necessitados (Mt 6.1-4;19.21; Jo 12.5,6; 13.29; At 4.34,35)
3. Compartilhando de suas posses para com o Reino de Deus (2 Co 8.1-5). “O dinheiro
não pode subir aos céus mas pode realizar coisas celestiais na terra.”
4. Orando e Amando (Mt 5.44; 1 Co 13)
Conclusão: Quando entendemos que somos abençoados para abençoar outros, e o fazemos,
somos mais abençoados ainda: Dai e ser-vos-á dado... A viúva de Sarepta não negou-se
em abençoar o profeta Elias com o pouco que tinha. E o resultado? ....

