TÍTULO: O CAMINHO DA RESTAURAÇÃO - A Cura de Enéias.
TEXTO: Atos 9.32-35
PROPOSIÇÃO: A obra que Deus realizou na vida do paralítico Enéias
simboliza o modo como Deus quer nos libertar das prisões que nos
imobilizam.
INTRODUÇÃO:
-A localização de Lida, próxima de Jope. Um porto importante de Israel
onde saiu Jonas para fugir de Deus quando chamado para pregar em
Nínive. Igreja em Lida foi resultado da dispersão dos crentes por causa da
perseguição em Jerusalém.
- Quando Pedro viu a expansão da Igreja animou-se e começou visitar os
lugares onde irmãos se reuniam.
-Quem era Enéias? Era um homem paralisado que provavelmente já estava
no último fio da esperança.
-Muitas vezes nós estamos assim, quando parece que todas as
possibilidades se esgotaram.
-Não é somente uma doença física que paralisa. Há muitas causas de
paralisia. Há paralisias emocionais, espirituais, que alcançam incrédulos e
crentes. Jesus pode nos libertar de todas elas!
Vemos aqui o modo como Deus quer nos restaurar e mudar o curso da
nossa vida.
Transição: Quais são os passos para a restauração:
I
–QUE
COMPREENDAMOS
QUE
DEUS
QUER
UM
RELACIONAMENTO PESSOAL CONOSCO.
Pedro chamou Enéias pelo nome. O texto dá a entender um chamado
forte: -Ei Enéias, Jesus quer fazer uma obra em tua vida. Enéias poderia
ter respondido: Como saber se é verdade? Mas não! Ele creu.
Nós somente conseguimos dar o primeiro passo em direção a uma
libertação quando compreendemos que não somos apenas um grão de areia
na praia.
*Quando pensamos assim, dificilmente Deus poderá falar
conosco.
Pelo que sabemos o profeta Jeremias não tinha uma boa auto-estima, porém
veja como Deus falou com Ele, em Jeremias 1.5:: “Antes que eu te
formasse..., eu te conheci..., te consagrei e te constituí" (Jr 1.5). Temos
aqui quatro questões básicas, comuns a todos os homens:
1º) Eu te formei. Esta afirmação responde à pergunta: "Quem sou eu?”
Não somos um conjunto de moléculas que se uniram ao acaso, mas um ser
criado à imagem e semelhança de Deus. Não importa as circunstâncias nas
quais aconteceu o teu nascimento. Você é imagem e semelhança de Deus e
Ele tem, sim, um plano para tua vida. Não deixa o Diabo, ou as tuas
emoções, ou o que os outros dizem te confundir a esse respeito.

2º) Eu te conheci. Esta afirmação responde à pergunta: "Quem se importa
comigo?". Deus se importa contigo. Ele te conhece. Conhece teus pecados
mas conhece também tuas virtudes. Ele se importou de tal maneira que
enviou o Seu Filho para morrer por ti e restaurar tua vida. Enéias não
duvidou quando Pedro disse que Jesus se importava com ele e, foi isso que
despertou sua fé e atraiu a cura.
*Tudo o que te diz respeito é importante para Deus!
3º) Eu te consagrei. Isso responde a outra pergunta crucial: "Eu tenho
importância?". Claro que Sim! Como é que um ser criado à imagem e
semelhança de Deus não teria importância para Ele? Isso seria uma
aberrante contradição. Deus te escolheu para ser um vaso que honra o seu
nome e não que honra o pecado, o Diabo, a doença.
4º) Eu te constituí. Esta afirmação responde à pergunta: "Há um
propósito na vida?". Assim como Deus tinha um propósito para a vida de
Jeremias, Ele tinha um propósito para Enéias e Ele tem um propósito pra
tua vida também. Há uma missão que te espera.
*Jesus é a chave que abre a porta para esse propósito.
II –QUE TOMEMOS POSSE DA PALAVRA QUE DEUS FALA
DIRETAMENTE A NÓS.
A fé só é possível quando a Palavra deixa a generalidade e vem para dentro
do nosso coração.
A palavra “logos” é a Palavra de Deus como um todo. Mas existe a palavra
“Rhema”, que é a palavra específica que Deus quer aplicar a nós em cada
circunstância específica. Enéias ouviu uma palavra “Rhema”. É aquela
palavra genérica que se torna específica e viva para ti.
Pode até parecer algo dito aleatoriamente, uma semente lançada
aparentemente sem destino específico, mas que cai no teu coração.
Deixa o Espírito Santo falar ao teu coração. Quando vier a palavra
“Rhema” para tua vida, toma posse, pois Deus vai realizar algo em ti.
III – QUE CAMINHEMOS EM DIREÇÃO ÀQUILO QUE DEUS
FALOU CONOSCO.
Diante de uma palavra específica, precisamos tomar uma posição de fé.
Pedro passara por uma experiência parecida em Lucas 5.1-5, quando por
ocasião da pesca milagrosa.
*Pedro estava novamente vivendo uma situação assim. Ele e os demais
apóstolos estavam em Jerusalém, talvez até mesmo esperando para morrer
como mártires como já tinha acontecido com Tiago e Estevão. Porém
quando ele fica sabendo o que Deus estava realizando com os irmãos que
haviam se espalhado, Pedro não fica indiferente. E, somente por que ele
começou se mover e visitar as Igrejas, Deus começou novamente operar
milagres através da sua vida.

A certeza da fé tem que nos levar a um movimento. Hb.11.6.
*Seja um caso de cura, de uma decisão na área de emprego, na cura
interior, na cura de relacionamentos. Quanto Deus fala que vai fazer algo,
o milagre vai acontecer à medida que tu te moveres.
*Levanta-te para que tua cura comece a acontecer.
IV – QUE UMA VEZ LIBERTOS, ASSUMAMOS AS NOSSAS
RESPONSABILIDADES.
Muitas vezes mesmo tendo sido libertos, continuamos acorrentados.
Por causa da enfermidade, Enéias era prisioneiro do seu leito. E mais que
isso, ele era uma pessoa dependente: Um marido dependente, um pai
dependente, um vizinho dependente. Agora, curado, Deus o chama a
arrumar seu leito. Ele não era mais escravo do seu leito e sim o seu senhor.
Antes o leito o carregava, mas agora ele podia carregar o leito. Isso tem
uma simbologia muito forte. Agora ele era livre para ser Enéias de verdade
e cumprir sua missão.
Quem era Enéias? Para onde ele foi depois? Não sabemos, porém é certo
que a sua libertação trazia consigo um novo grau de responsabilidade.
Se somos curados, seja qual o for o mal que nos paralisa, é por que Deus
então quer nos colocar para dentro da sua vontade.
Enéias agora talvez tivesse quer ser verdadeiro marido, verdadeiro pai, teria
que trabalhar na sua profissão, teria que ser certamente um discípulo de
Jesus.
CONCLUSÃO:
-Talvez a paralisia da tua vida seja que não estás conseguindo ser um
discípulo de Jesus como marido ou como esposa, como pai, como mãe,
como filho.
-Talvez tua paralisia seja que não estás conseguindo ser um discípulo de
Jesus no teu trabalho, na escola, ou enfim no lugar onde vives.
-Precisamos parar de espiritualizar as coisas e simplesmente ser discípulos
onde estamos. O lugar dos dons e dos ministérios é mais lá fora que aqui
dentro. Todos somos chamados para ser missionários. Precisamos
desmistificar esses conceitos. (Aqui também os campos estão brancos)
-O que aprendemos da Igreja Primitiva até aqui, é que os crentes foram
discípulos, onde quer que fossem. Seria diferente hoje? Não!
Então, talvez hoje, a palavra seja para ti: Antônio, Maria: Jesus te cura.
Levanta-te. Arruma o teu leito. Assume o teu papel.
-Se sentes isso no teu coração, eu quero hoje, em nome de Jesus, orar para
que Deus fale ao teu coração, teu cure, te levante, te dê o comando das
realidades que te dizem respeito, que sejas um enviado de Deus, a começar
por onde já estás.
Encantado, 10 de junho de 2011.
Pr. Armando.

