A BÊNÇÃO FAZ A DIFERENÇA
Texto: Mateus 14:17-20
17 Eles lhe disseram: "Tudo o que temos aqui são cinco pães e dois peixes".
18 "Tragam-nos aqui para mim", disse ele.
19 E ordenou que a multidão se assentasse na grama. Tomando os cinco pães e os
dois peixes e, olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida, deu-os
aos discípulos, e estes à multidão.
20 Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos recolheram doze cestos cheios
de pedaços que sobraram.
Introdução:
 “A bênção do Senhor traz riqueza, e não inclui dor alguma.” (Provérbios 10:22)
 “Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com
todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo.” (Efésios 1:3)
 Bênção é uma palavra que faz parte da cultura brasileira.
 Temos o costume de falar que determinada pessoa é abençoada demais.
 Falamos isso quando a pessoa está conseguindo crescer e se dar bem na vida.
 Muitos têm o hábito de pedir bênção a pais, avós, religiosos etc.
 A verdade é que gostamos de receber bênçãos.
 Se você tivesse a oportunidade de ser abençoado pelo Senhor soberano e Criador
de todas as coisas, gostaria disso?
 Deus deseja que sejamos muito abençoados, mas para isso precisamos:
1. PROCURAR A SUA BÊNÇÃO
 É certo que o Senhor já te abençoou, então porque você não se sente abençoado?
Porque você ainda não está com a sua bênção?
 Você precisa encontrá-la!!!
 Se você já tem consciência da diferença que faz a bênção de Deus, então busquea.
 Não viva mais um minuto sem a bênção de Deus, não perca mais tempo.
 Hebreus 11:6 fala que Deus é galardoador, ou seja, presenteia aqueles que o
buscam.
 Mateus 14:17-20 mostra a diferença que a bênção faz, com ela cinco pães e dois
peixes alimentaram uma multidão.
 Imagine a diferença que a bênção de Deus pode fazer em sua vida?
 Não perca mais tempo, busque a bênção de Deus com todas as tuas forças.
2. MANTER A SUA BÊNÇÃO
 Muitos encontram a bênção de Deus e durante um tempo usufruem dela, para depois
perdê-la.
 Precisamos procurar a bênção de Deus, mas depois de achá-la precisamos aprender
a conservá-la.
 Para mantermos a bênção de Deus precisamos ser as pessoas com quem Deus tem
prazer de estar.
 Quer manter a bênção de Deus. Seja alguém com uma vida que agrada a Ele.
 Que o adore por tudo em todo o tempo.

 Que sente prazer em estar com ele, em falar dele.
3. REPARTIR A BÊNÇÃO DE DEUS COM OUTROS
 Lucas 6:38 diz: “Deem, e lhes será dado: uma boa medida, recalcada, sacudida e
transbordante será dada a vocês. Pois a medida que usarem, também será usada
para medir vocês”.
 Se repartirmos o que Deus tem nos dado com quem precisa da sua bênção, Deus
continuará acrescentando muito mais bênçãos as nossas vidas.
 Não seja egoísta, reparta a bênção de Deus com outros.
Conclusão:
 Você reconhece que a bênção de Deus faz toda diferença na vida de alguém?
 Quer ter uma vida abençoada por Ele?
 Está disposto a mudar no que for preciso para ter uma vida que agrada a Deus?
 Vamos orar.

