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OPORTUNIDADE – FAÇA A SUA:  Lucas 23:39  Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: Não és tu 
o Cristo?748235 Salva-te a ti mesmo e a nós também. 40  Respondendo-lhe, porém, o outro, repreendeu-o, dizendo: Nem ao 
menos temes a Deus, estando sob igual sentença? 41  Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos 
atos merecem; mas este nenhum mal fez. 42  E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. 43  Jesus lhe 
respondeu: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso.  

Uma coisa que todos temos é oportunidade. Oportunidade é a ocasião do tempo e de situações que acontecem conosco que pode 
nos dar chances, tanto boas quanto ruins. O que você tem feito com as oportunidades que aparecem para você? Há oportunidades 
que pensamos ser totalmente ao acaso, mas não são; Existe a mão de Jesus naquilo. #Jesuscidência O Senhor nos prepara certas 
surpresas, e quer que aproveitemos essas chances, só que muitas vezes estamos tão ocupados, ou desocupados, que não 
percebemos as chances que Deus nos concede, e perdemos tudo... é muito comum ouvirmos: “Perdi uma grande oportunidade”, 
ou alguém nos alertando: “Se eu fosse você não perderia essa oportunidade não”... Mas hoje eu gostaria de falar que nós também 
temos a capacidade de criar nossas oportunidades!!!

Quando olhamos para a Bíblia, ela está cheia de histórias que nos mostram isso, pessoas que cavaram, que construíram suas 
oportunidades em cima de suas necessidades, em cima de seus desesperos. Quem sabe você entrou aqui hoje com uma 
necessidade, com um desespero em sua vida; E Família E, talvez você esteja esperando uma grande oportunidade... eu te digo, 
ela está diante de você, quando estamos reunidos em nome de Jesus, ele está presente... Aleluia!!! "Porque, onde estiverem dois 
ou três reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles."  (Mateus 18 : 20) E, o que você vai fazer diante da presença dele?

BARTIMEU:  Nós poderíamos falar de um homem que era cego, ele era um mendigo, ficava à beira do caminho, e escutou um 
tropel de multidão, ouviu que era Jesus presente ali, e então começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim... 
ainda que falasses para ele se calar, ele não se calou, continuou a gritar até ser ouvido por Jesus, e Jesus o mandou chamar e o 
curou da cegueira; Lucas 18:35... O cego fez sua oportunidade... Quem sabe você está precisando ver alguma coisa, enxergar 
alguma coisa, peça isso ao Senhor, lance-se aos pés dele e clame, faça sua oportunidade;  MULHER DO FLUXO DE SANGUE: 
Veja o caso da mulher com hemorragia há 12 anos, ela estava no meio de uma multidão, Jesus estava ali no meio, e ela decidiu 
criar sua oportunidade, varou aquela multidão até poder tocar na orla das vestes do Senhor Jesus e ser curada; Lucas 8:46, Ela se 
lançou, se jogou com tudo, era tudo ou nada... resultado: Conseguiu que sua hemorragia fosse estancada na hora... O que está 
precisando ser estancado na sua vida? Lance-se aos pés do Senhor, clame, chore, use sua fé, acotovele a multidão, mas vá tocar 
no milagre; JAIRO: E, o que falar do pai que estava com sua filha morrendo? Ele era uma autoridade, mas se humilhou aos pés 
do Senhor e implorou para que ele fosse na sua casa curar sua filha, ele criou a oportunidade... Marcos 5:22... Jesus foi e 
ressuscitou a menina; Imagine quantos filhos morreram naquela época de Jesus, e se seus pais tivessem a mesma coragem 
daquele homem? Será que teriam morrido? Quem é que está morrendo na sua família? Crie a oportunidade, ore, clame, chore, se 
humilhe diante de Jesus, Ele está aqui, mais perto do que você imagina; MÃE DA FILHA ENDEMONIADA: E, você lembra 
daquela mulher que sua filha estava endemoninhada? Ele chegou diante de Jesus e lhe implorou, mas Jesus ficou quieto, ela 
continuou, Jesus disse que ela esperasse, ela continuou, Jesus disse que não, ela ainda assim implorou: Até os cachorrinhos 
comem das migalhas que caem da mesa... Jesus deu o decreto que ela precisava e sua filha ficou livre... Mt 15:22 Será que você 
tem alguém extremamente necessitado? Será que você já esteve a ponto de desistir?  Então Não desista, crie a oportunidade, 
continue clamando, chorando, batendo na porta do céu; HUMILHE-SE

HOMEM DE GADARA: Até o endemoninhado Gadareno, até ele, mesmo endemoninhado viu a oportunidade de sua libertação, 
quando viu a Jesus correu e se prostrou diante dele, e foi liberto; MT 8:28 Quantas pessoas com tantos problemas não fazem isso, 
não chegam aos pés do Senhor e choram sua libertação? Misericórdia!! Aproveite a oportunidade, ele está aqui... ZAQUEU: E o 
que falar de Zaqueu, um homem pequeno, mas quando soube que Jesus iria passar, procurou uma árvore para ve-lo além da 
multidão; LUCAS 19:2 Não precisa ter uma boa estatura, precisamos é olhar na direção certa! Jesus olhou para ele e disse, desce 
daí, hoje vou pousar na sua casa, ele desceu correndo, Quando Jesus estava na sua casa, ele viu que estava diante do Rei dos Reis, 
e entregou sua oferta aos pobres, entregou seu coração em arrependimento, e sabe qual foi o resultado: Hoje houve salvação nesta 
casa. 

Tudo isso para falarmos de dois homens que foram crucificados ao lado de Jesus; Um aproveitou a oportunidade para blasfemar, 
reclamar, murmurar; Lembre, você sempre está vivendo um momento de oportunidade! Muitas delas aproveitam para reclamar! 
Disse para Jesus, - Se tu és mesmo o Cristo salva-te a ti mesmo e a nós também... Tomou uma bronca do outro ladrão; Mas o 
outro arrependido, disse a Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu Reino... Jesus disse a ele, hoje mesmo estarás comigo 
no paraíso. Ganhou a salvação, foi livre do inferno, da condenação eterna, estaria com Cristo por toda a eternidade;

Queridos, quantos nós conhecemos que experimentaram muito mais do que aquele ladrão;  Será o seu caso? Ou você vai 
aproveitar essa oportunidade hoje? Faça sua oportunidade, faça sua chance...

ELE ESTÁ AQUI – Se jogue aos pés dele! Uma boa OPORTUNIDADE está nos pés de Cristo!


