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Tese: O abençoado sempre abençoa.
Texto: Gn 1:22 e 28, 2:3. Deut. 30:11-14, 19; Lucas 4:16-19;
João 20:20-22; Números 6:22-27

Formação espiritual = “Quero ser o tipo de pessoa que ________.” Tem
paz em tempos difíceis. Quem é generoso com os outros. Quem é estável quando
as circunstâncias não são. Esta é uma declaração de formação e realmente importa como
trabalhamos para usar os recursos que Deus nos deu - a Bíblia, oração, jejum, meditação, todas
as disciplinas espirituais - para se tornar cada vez mais formado para a imagem de Jesus.

Temos observado como os caminhos que percorremos determinam o tipo de
pessoa que nos tornamos. Hoje, estamos olhando para o caminho da bênção. Uma das
minhas frases de formação é “Eu quero ser o tipo de pessoa que abençoa outros."

Bênção, como palavra, tem sido tão usada que perdeu seu poder. Parece
quase fraco ou dissimulado. “Abençoe seu coração” tornou-se outra maneira de dizer: "Que idiota".

Mas o conceito de receber e dar uma bênção espiritual é poderoso
e tão importante para nos tornarmos quem Deus nos criou para ser.

Assim Deus criou os grandes animais aquáticos e os demais seres vivos que povoam as águas, de
acordo com as suas espécies; e todas as aves, de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou
bom.
22Então Deus os abençoou, dizendo: "Sejam férteis e multipliquem-se! Encham as águas dos mares! E
multipliquem-se as aves na terra". 23Passaram-se a tarde e a manhã; esse foi o quinto dia.

Gênesis 1:21-23



Criou Deus o homem à sua imagem, à imagem de Deus o criou; homem e mulher os criou.
28Deus os abençoou e lhes disse: "Sejam férteis e multipliquem-se! Encham e subjuguem a terra!
Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela
terra".

Gênesis 1:27-28

Deus abençoou Sua criação. Ainda vivemos na mesma criação. Ainda SOMOS
essa mesma criação. Isso significa que vivemos sob a bênção de Deus. Não
importa o quão corrupto e mau nosso mundo pareça. Não importa o quão corrupto e
mal o nosso mundo realmente é - não preciso dizer a você que o mundo está uma bagunça,
esse mal está à solta. Até a Bíblia concorda. 1 João 5:19 diz que o mundo inteiro está sob
domínio do mal. Estamos sob a influência do mal, sim, mas este ainda é o mundo de nosso Pai.
A terra é do Senhor e tudo nele. E Ele pronunciou Sua bênção sobre nossa criação.

Ele também pronunciou Sua bênção sobre você. Você é um portador do
Imago Dei - a imagem de Deus... o DNA bom, verdadeiro e belo do seu
Criador. Você recebeu um pedaço de Sua natureza divina - a incorruptível
semente - e ela vive em você, quer você seja viva ou não consciente disso,
não muda o fato de que você possui algo único e belo. Isto pode estar coberto por mágoas,
cicatrizes ou pecados, mas ainda está dentro de você, esperando para ser escavado pelo poder
do Espírito Santo. A formação espiritual está se tornando mais parecido com nosso Pai, sim, mas também se
tornando mais parecido com o pessoa para a qual fomos criados exclusivamente, e uma coisa para a qual
todos fomos criados é: Receber a benção do nosso Pai. A outra coisa é: Dar a bênção do nosso pai. Isso soa
assustador. Você se sente desqualificado para “pronunciar uma bênção” sobre alguém em seu mundo. Você
não está sozinho.

Ouça estas palavras para os filhos de Israel enquanto se preparam para habitar a
terra que eles têm aproximado por 40 anos. Deus está prestes a dar-lhes um
imperativo ao entrarem nesta boa e bela terra, mas parece que ele sabe que eles também se sentem
desqualificados ou sem vontade, porque veja como ele define tudo isso:



11 "Porque este mandamento que hoje te ordeno não é muito
difícil para você, nem está fora de alcance. 12"Não está no céu, para que
deveria dizer: Quem subirá ao céu por nós para buscá-lo para nós e fazer
nós ouvir, para que possamos observá-lo?' 13 "Nem está além do mar, que
você deve dizer: 'Quem cruzará o mar para nós para obtê-lo para nós e
faz-nos ouvir, para que possamos observá-lo?' 14"Mas a palavra está muito próxima de
vós, na vossa boca e no vosso coração, para que o observeis.
Deuteronômio 30:11-14

E então ele diz a eles o que é:

"Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra vós, de que pus
diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Então escolha a vida
para que vivas, tu e a tua descendência.
Deuteronômio 30:19

Bênção = bênção ou presente generoso, paz

A promessa de bênção na Bíblia quase sempre vem embalada
com o comando de ser uma bênção, para dar uma bênção. Para abençoar alguém
é dar um dom generoso de paz. Afirmar a imagem de Deus dentro deles.
Não é aprovar todo o seu comportamento; é afirmar a imagem de
Deus dentro deles e o amor de Deus por eles. Henri Nouwen disse: “O abençoado sempre abençoa.”
Fácil de dizer mais difícil de fazer. Como? Saibam essas coisas:

1. Vivemos numa criação abençoada.

Porque estamos cientes de quão profundamente abençoados somos, somos capazes de
dar bênçãos generosamente. Não há escassez. Podemos continuar abençoando e abençoando e
abençoando.



2. Abraçamos uma salvação que toca todas as partes de nossas vidas

Jesus prega um sermão diretamente das escrituras em Lucas 4:

“O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me
enviou para proclamar liberdade para os cativos e restauração da vista aos cegos, para libertar os
oprimidos, para proclamar o ano da graça do Senhor”.
Lucas 4:16-19

Nossa decisão de ser um seguidor de Jesus não é apenas sobre a eternidade e
paraíso. É sobre o que está certo aqui e agora. A salvação toca nossas
emoções, nossas decisões e nossos relacionamentos. Ele se move para o nosso dinheiro
e gestão do tempo. A salvação está aqui para nós e se estamos realmente deixando
Deus trabalhar em nossas vidas, fluirá de nós. O refrão constante no Novo
Testamento é “O reino dos céus está perto de você…”. Está bem aqui. Isso está
pronto para impactar a maneira como falamos, damos, servimos, amamos. Está pronto para impactar
a maneira como abençoamos nossa família, nossos amigos e nossos inimigos. A verdadeiro
salvação nos capacita a nos tornarmos pessoas que abençoam em vez de amaldiçoam...
pessoas que escolhem a vida com nossas palavras, nosso dinheiro e nossos músculos.

3. Somos portadores de Sua presença.

Novamente Jesus lhes disse: “Paz esteja com vocês. Como o Pai me enviou,
também vos envio”. Quando Ele disse isso, Ele soprou neles e disse:
“Recebam o Espírito Santo. João 20:20-22

Se você entrar em uma cidade e for bem-vindo, coma o que for servido.
Curai os enfermos que ali houver e dizei-lhes: ‘O reino de Deus está
perto de você. Lucas 10:8-9



-Abençoamos os outros quando os libertamos de fardos falsos e expectativas erradas

“Ai de vós também, peritos na lei!” Ele respondeu. “Vocês pesam os homens
com fardos pesados, mas vocês mesmos não moverão um dedo para aliviar suas
cargas. Lucas 11:46

Você pode precisar dizer a alguém esta semana: “Eu te libero do
fardo que coloquei sobre você para me fazer feliz. Para seus filhos: “Eu libero você
das minhas expectativas de que você escolherá uma carreira diferente ou uma
namorada ou uma visão de mundo diferente. Eu afirmo que você é amado incondicionalmente.”

-Abençoamos quando perdoamos e deixamos de ofender

“Você vê essa mulher? Eu entrei em sua casa. você não me deu
água para os meus pés, mas ela molhou meus pés com suas lágrimas e os enxugou
com o cabelo dela. 45Você não me deu um beijo, mas esta mulher, desde que eu
entrei, não parou de beijar meus pés. 46Não puseste óleo na minha cabeça,
mas ela derramou perfume em meus pés. 47Portanto, eu vos digo, seus muitos
pecados foram perdoados - como seu grande amor demonstrou. Mas quem tem
foi perdoado pouco ama pouco.” Lucas 7

A compreensão da mulher sobre o quanto ela foi perdoada,
libera bênçãos extravagantes através de sua vida. Nós abençoamos do poço da
perdão que recebemos de Jesus. Em outra história em Marcos,
Jesus vai para sua cidade natal e embora haja muitos doentes lá,
diz que Ele não pode fazer milagres lá porque eles se ofendem com ele.
A ofensa e a falta de perdão nos impedem de realmente abençoar os outros.



-Abençoamos quando afirmamos o que é bom, verdadeiro e belo em alguém.

Jesus sabe tudo sobre Pedro. Ele sabe que é volúvel e emocional. Ele
sabe que vai negar que o conhece quando a situação exigir. Ele em um ponto
o chama de Satanás. Mas ele ainda é capaz de afirmar a parte de Pedro que era sólida.
“Tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja”. O que parece ser a
menor quantidade de estabilidade naquele homem é abençoado por Jesus e se torna
suficiente para suportar o peso da igreja primitiva.

Abençoamos o que há de bom nos outros como Jesus abençoou os pães e peixes e
multiplicou para alimentar milhares.

Abençoamos o que há de bom nos outros porque fomos tão abençoados extravagantemente.

Abençoamos o que há de bom nos outros porque isso nos libera para mais liberdade e perdão.

Não sabe como? A Bíblia é um ótimo lugar para começar. Nós não precisamos
pensar demais nisso. Uma bela bênção é encontrada em Judas 1, versículo 2

Misericórdia, paz e amor vos sejam multiplicados. Judas 1:2

Outra está em Lucas...

Em qualquer casa em que você entrar, comece dizendo: 'Paz a esta casa'.
Lucas 10:5

Mas minha bênção favorita é aquela, sobre a qual já cantamos esta manhã e
vamos voltar a ela:



Então o SENHOR disse a Moisés: “Diga a Arão e a seus filhos: É assim que
você deve abençoar os israelitas. Diga-lhes: ‘Que o Senhor os abençoe
e guardá-lo; que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e
seja gentil com você; que o Senhor levante o seu rosto para ti
e vos dê a paz. Assim porão o Meu nome sobre os israelitas, e eu
os abençoarei”. Números 6:22-27

Eu te abençôo em nome de Jesus, e que Deus te revele tudo o que você precisa saber para permitir que você
seja totalmente quem você foi feito a ser, e que você receba tudo o que precisa saber, para que a
plenitude de vida possa ser liberada em você. -O Caminho da Bênção

Amén


