O TOQUE DE DEUS
(3.a parte)
(Isaias 6:1-8; Mateus 17: 1-7; Lucas 17:11-16)
Isaias foi um homem de lábios impuros e viveu entre um povo também de lábios impuros;
porém depois de ter visto a glória de Deus, a qual tocando sua alma com convicção, ele
clamando disse, Ai de mim, que eu estou arruinado, porque sou homem de lábios impuros e
meus olhos vira o Rei, o Senhor dos exércitos (vs. 5)! O toque de Deus lhe veio através de um
serafim, que tocando os seus lábios com uma brasa viva, disse, A tua iniquidade foi retirada, e
purificado o teu pecado (vs.6,7). Ali, Isaias foi tocado com perdão e libertação; uma nova
comissão foi lhe dada nestas perguntas: A quem enviarei e quem irá por nós? Respondendo-lhe
Isaias disse, Eis-me aqui, envia-me a mim!
Jeremias era um jovem quando a palavra do Senhor veio a ele dizendo, Antes que eu te
formasse no ventre te conheci e antes que saisses da madre te santifiquei por profeta e te dei
às nações (Jeremias 1:5). Ouvindo estas palavras, ele respondeu, Ah Senhor Deus! Eis que não
sei falar porque sou só uma criança; Porem o Senhor o repreendeu dizendo, Não digas: eu sou
uma criança; porque aonde quer que Eu te enviar, irás; e tudo quanto te mandar dirás; Não
temas diante deles; porque Eu estou contigo para te livrar, e estendendo o Senhor a Sua mão,
tocando-me na boca disse, Eis que ponho as minhas palavras na tua boca (vs.9) e ali o Senhor
lhe confirmou a chamada.
Deus toca toda vida separada para servi-Lo com tudo necessário para o cumprimento da Sua
chamada de acordo com as palavras de Paulo aos Filipenses, Aquele que começou o bom
trabalho em vós o aperfeiçoará até o dia de YAHSHUA Messias (Fil. 1:6); e nas palavras de
Pedro, Pois o Seu divino poder tem nos dado tudo que é respeito à vida e devoção, pelo
conhecimento DAQUELE que nos chamou para Sua própria glória e excelência (II Pedro 1:3).
Quando YAHSHUA andou na terra, Ele tocou muitas vidas pela cura; Ele tocou os olhos dos
cegos e lhes deu não somente vista física, como também a vista espiritual; na proclamação da
fé, a eles dissera, Seja feito de acordo com a tua fé (Mateus 9:27-29). Ele nunca negou os
necessitados a sua cura; João Batista testemunhou quanto a Ele dizendo, A Palavra se fez carne
e habitou entre nós; e vimos a Sua glória, como a glória do unigênito Filho recebe do pai, cheia
de graça e verdade; da Sua plenitude temos recebido graça após graça e benção espiritual após
benção espiritual e até favor e dádiva sobre dádiva (João 1:14-16). Esta proclamação de João é
evidente no toque da cura de YAHSHUA mesmo antes do seu sacrifício de morte de cruz. Ele
expulsou demônios e curou todos os que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora
dito pelo profeta Isaias, Ele tomou sobre Si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças
(Mateus 8:16-17). Na cura do cego de João capitulo nove, houve uma disputa entre os fariseus
e o cego concernente sua cura por YAHSHUA. O cego sendo chamado pelos Fariseus pela
segunda vez, respondeu-os: Se Ele é pecador, eu não sei; uma coisa sei, e é que , havendo eu
sido cego, agora vejo. E continuando o refuto com os Fariseus, ele disse, Nisto está a maravilha,
que vós não saibais donde Ele é, contanto Ele me abriu os olhos! Sabemos que Deus não ouve a
pecadores; mas se alguém é temente a Deus e faz a Sua vontade, a esse Ele ouve; Se Ele não
fosse de Deus, nada poderia fazer; com estas palavras os Fariseus o expulsaram da sinagoga.

YAHSHUA ouvindo que o tinham expulsado, Ele chegou a ele e tocou-lhe os olhos espirituais
para que ele pudesse enxerga-Lo como Messias, que veio para cura-lo e salva-lo. Ele perguntouo, Crês tu no Filho de Deus? A isto ele respondeu, Quem é Ele, Senhor, para que NELE creia?
YAHSHUA então respondeu e disse, Tu já O tens visto, e é Aquele que fala contigo. Então ele
disse, Creio Senhor; e O adorou (João 9:1-8). E ali salvação foi completa na vida daquele
homem, que agora não mais cego, pode enxergar o doador da vida eterna e receber salvação a
ele oferecida.
O toque de Deus chegou a nós através do Seu Filho de muitas maneiras: na cura da cegueira
física e espiritual; na cura da mulher curvada com o espirito de enfermidade por dezoito anos;
Ele curou o aleijado e expulsou demônios do surdo e mudo, pelo poder da Sua palavra Ele
curou o homem cuja mão era mirrada; Ele tocou todos com Sua misericórdia e amor e
direcionou-os a seguir a vida santa; Ele trouxe vida ao filho único filho da viúva de Naim, como
lemos em Lucas que logo depois de ido a uma cidade chamada Naim, chegando perto da porta
da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e vendo-a o
Senhor moveu-se de intima compaixão por ela e disse-lhe: Não chores e chegando-se, tocou o
esquife e disse: Mancebo, a ti te digo: Levanta-te (Lucas 7:11-14)! Este foi o toque do poder da
ressurreição vindo do autor da vida- YAHSHUA MESSIAS!
Ao chegar à casa do líder da sinagoga, Ele encontrou a filha morta. Tocando-lhe na mão,
clamou dizendo, Levanta-te menina! Seu espírito voltou e ela logo se levantou; YAHSHUA
mandou que lhe dessem de comer (Lucas 8:40-56). Na experiência de Lázaro, enterrado por
quatro dias, Ele clamou com grande voz, Lazaro, vem pra fora! O poder da ressurreição
penetrou profundamente em Lazaro e vida entrou nele (João 11). Toda a natureza ouve Sua voz
e submete-se ao Seu poder; quando Ele toca no vento ele obedece-O, e YAHSHUA o posiciona
na sua maneira normal; o mar submete-se a Ele na tempestade e as ondas perdem o poder de
destruição; ao Seu comando, as árvores dobram-se a Ele ao toque dos Seus dedos; nada escapa
o Seu toque; nós os Seus filhos devemos submeter-nos ao Seu toque de santificação para
alcançarmos o toque da glorificação. Na experiência do Monte da Transfiguração, quando os
discípulos ouviram a voz de Deus, eles caíram com o rosto no chão, aterrorizados; mas ao toque
da mão de YAHSHUA, eles levantaram-se. Os Seus discipulos testemunharam o Seu poder sobre
o mar e fizeram a pergunta, Quem é este que o mar lhe obedece? Bem sabemos Quem este
homem é por nossa experiência com Ele e podemos dizer que Ele é o filho de Deus, o Salvador
do mundo; o Criador de tudo que tem vida; nós vimos a Sua glória e testemunhamos que Ele é
Quem Ele diz ser! Até os demônios tremem na Sua presença!
Em caminho a Damasco com o propósito de perseguir os crentes, Paulo teve a experiência da
luz luminosa de YAHSHUA, vindo diretamente da Sua presença, que o tocando o cegou. Quando
escrevendo a Timóteo, ele descreve YAHSHUA, dizendo, Ele é bem-aventurado, e único
poderoso Senhor, Rei dos reis e Senhor dos senhores; Aquele que tem, Ele só, a imortalidade e
habita na luz inacessível a quem nenhum dos homens viu nem pode ver; a Ele seja honra e
poder sempiterno. Amem (I Tim. 6:15-16)! Quando Paulo foi tocado por essa luz, ele então
recebera a cura espiritual e sua cegueira espiritual na forma de escamas foi removida dos seus
olhos. Ao toque da mão de YAHSHUA, a mulher de Pedro, depois de ser curada da febre,

levantou-se e O serviu. O salmista, após ser tocado por Deus disse, Vinde e ouvi, todos os que
temeis a Deus, e eu contarei o que Ele tem feito por mim: A Ele clamei com a minha boca e Ele
foi exaltado pela minha língua; na verdade Deus me ouviu; atendeu à voz da minha oração;
bendito seja Deus, que não rejeitou a minha oração nem desviou de mim a sua misericórdia
(Salmo 66:16-17,20). Confiai NELE,Ó POVO, EMTODOS OS TEMPOS; DERRAMAI PERANTE Ele o
vosso coração; Deus é o nosso refugio (Salmo 62:8)! Experimente o toque do Pai celestial;
prove e vaja que Ele é bom em todos os tempos!

