Dennis Pires - Noite

QUANDO DEUS RESPONDE NÃO
Referência: Tiago 4.2b-3
2. Sansão
4.2b Nada tendes, porque não pedis;
4.3
Pedis e não recebeis, porque pedis mal, Juízes 14.1-2
para esbanjardes em vossos prazeres.
14.1
Desceu Sansão a Timna; vendo em
Timna uma das filhas dos filisteus,
14.2 subiu, e declarou-o a seu pai e a sua mãe,
I. OS QUE SE QUEIXAM SEM RAZÃO
e disse: Vi uma mulher em Timna, das filhas dos
filisteus; tomai-ma, pois, por esposa.
“Muitos são aqueles que sendo hoje tanto mais
do que eram, e tendo tanto mais do que tinham, 3. O filho Pródigo
e estando tanto mais honrados do que
estavam, ainda se queixam.”
Lucas 15.11-12
15.11
Continuou: Certo homem tinha dois
1. Adão
filhos; 15.12 o mais moço deles disse ao pai:
Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele
Genesis 2.7 Então, formou o SENHOR Deus lhes repartiu os haveres.
ao homem do pó da terra e lhe soprou nas
narinas o fôlego de vida, e o homem passou a III. OS QUE SE SUBMETEM À VONTADE DE
ser alma vivente.
DEUS
Genesis 1.28
E Deus os abençoou e lhes
disse: Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a
terra e sujeitai-a; dominai sobre os peixes do
mar, sobre as aves dos céus e sobre todo
animal que rasteja pela terra.
2. Davi

1. Jesus
Mateus 26.39
26.39 Adiantando-se um pouco, prostrou-se
sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai,
se possível, passe de mim este cálice! Todavia,
não seja como eu quero, e sim como tu queres.

2 Samuel 7:8 “Tomei-te da malhada, de detrás CONCLUSÃO
das ovelhas, para que fosses príncipe sobre o Devemos sempre nos alegrar quando Deus
meu povo, sobre Israel”.
responde NÃO às nossas orações. Deus é
soberano. Ele está no controle do universo e
II. OS QUE PEDEM SEM SABER
das nossas vidas. Ele trabalha todas as coisas
para o nosso bem. Ele age no seu tempo e de
Muitas vezes não sabemos também o que acordo com a sua vontade. Ele sempre tem o
pedimos. Vejamos alguns exemplos:
melhor para nós. Ainda que ele nos leve para o
deserto, ou pelos vales, ou pelas ondas, ou
1. Raquel
pelos rios, ou até mesmo pelo fogo. Ele tem um
propósito em mente: nos transformar à imagem
Genesis 30.1
“Dá-me filhos, senão eu de Cristo.
morrerei”.
Acolhamos o NÃO DE DEUS com humildade!
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