TIRAI A PEDRA
(João 11: 39-43)
Tirai a pedra! Senhor já cheira mal porque é já de quatro dias exclamou Marta! Tirai a pedra,
foi o comando de Yahshua. Tiraram pois a pedra. E Yahshua levantando os olhos para o céu
disse, Pai, graças te dou por me ouvires
(versos 39-41).
Yahshua levantou os olhos e orou depois da pedra ser removida. Esta é uma observação de
importância. Mesmo que Yahshua pudesse remover a pedra pelo poder de Sua Palavra, Ele não
fez, mas mandou que a multidão fizesse. Para isto era preciso fé NELE, porque Lazaro
encontrava-se morto quatro dias. As palavras de Marta, Senhor, por agora ele já cheira mal,
constituíram-se no povo um sentimento de dúvida, mas a obediência ao mandado de Yahshua
de remover a pedra foi de grande importância para que o milagre fosse operado.
Duas semanas mais tarde outra pedra seria removida de outro túmulo e desta vez seria do
tumulo onde Yahshua, o Filho de Deus sairia vitorioso; ela seria removida não por mãos de
homens, mas por anjos, pois o trabalho de redenção não seria executado com qualquer
influencia humana. Ele saiu do tumulo trazendo vitória sobre a morte, como diz Paulo na carta
aos Coríntios: Onde está ó morte, o teu aguilhão Onde está ó inferno a tua vitória: Mas graças
a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Yahshua Messias. Aqueles três dias nos quais o
Filho de Deus permanecera atrás daquela pedra foram suficientes para o cumprimento do
plano de Deus de salvação. No fim dos três dias, ela teria que ser removida para que todo
aquele que NELE cresce não perecesse, mas tivesse a vida eterna que usufruísse da Sua
ressurreição.
Uma pedra encontrada no caminho é facilmente removida para facilitar a caminhada. No
entanto há pedras difíceis de serem removidas, porque elas existem escondidas no íntimo da
alma-intelecto, vontade e emoção do crente. Elas são pedras de empecilhos no crescimento
espiritual e no cumprimento de uma vida vitoriosa em Cristo. Sofremos as consequências sem
discernirmos a sua causa; sofremos doenças e andamos desesperados, sem alívio porque não
queremos a exposição das coisas podres existentes na nossa vida pessoal pelo arrependimento
e confissão como fez e expressou salmista Davi no Salmo 32:1-5: Abençoado é o homem que
tem o perdão da sua transgressão continuamente exercitado sobre ele, de cujo pecado é
coberto; abençoado é o homem a quem o Senhor não imputa iniquidade e em cujo espirito não
há engano.
Pense por um momento nas funções dos rins: eles não somente funcionam como o filtro do
sangue, mas também equilibram os níveis do eletrólito e regulam os níveis da agua, entre
outras numeras funções. Quando eles tornam-se desidratados por causa de exercícios
estrênuos, falta de agua, e por causa da nutrição, pedras são formadas impedindo a retirada do
refugo através da urina, razão porque muitos hoje em dia necessitam da máquina renal para
purificação do sangue.

Na esfera espiritual quando o pecado, a pedra que bloqueia o nosso relacionamento com o Pai
celestial, não é removida, os resultados são semelhantes aos das falhas renais. Porque a agua (o
Espirito Santo) é impedida para a limpeza da nossa alma, permanecemos sujos espiritualmente;
e porque não bebemos a Agua Viva, continuamos desidratados espiritualmente e vazios DELE.
Mesmo continuando com as atividades na igreja, permanecemos espiritualmente doentes,
sofrendo da desidratação espiritual.
Como não há valor nutritivo nas comidas fritadas de batatas ou outras frituras, também não há
valor nutritivo espiritual nas comidas que o mundo oferece, a começar pelos programas de
televisão. Na esfera espiritual elas representam a mesa que o mundo nos tem preparado com
todos os seus manjares. Elas são comidas que provocam pedras espirituais. Os refugos
espirituais do mundo são entre muitas, a razão para pedras espirituais existirem na vida do
crente. Falta-nos o gozo, a estamina espiritual que flui do enchimento do Espirito Santo – o
oxigênio da nossa vida espiritual. O muro criado entre nós e o nosso Pai celestial necessita ser
removido para que o Seu Espirito nos limpe e nos purifique pela santificação pelo nosso
arrependimento e confissão dos pecados. O salmista David disse, Reconheci o meu pecado e a
minha iniquidade a não encobri, eu disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor e Tu
perdoaste a culpa e iniquidade do meu pecado (Salmos 32:5).
Yahshua operou o milagre da vida em Lazaro somente quando a pedra fora removida do
tumulo. A porta do tumulo foi aberta e Lazaro saiu quando ele ouviu a voz de Yahshua
chamando- o por nome. Suponho que se seu nome não tivera sido mencionado, muitos santos
teriam ressuscitados ao mesmo tempo.
Há um comando para todo o crente em Yahshua remover a pedra que impede a comunhão com
Ele; Yahshua quer curar as suas enfermidades; Ele quer restaurar sua saúde mental e liberta-lo
do controle do espirito do medo. TIRAI A PEDRA! E você será curado. Venha sentar-se nos
pastos verdes – Sua Palavra e seja saciado com a abundancia da Sua mesa. Permita-O refrescar
e restaurar sua alma; siga então o caminho que Ele lhe mostra; você será abençoado com Sua
bondade, Seu amor infalível e com a Sua fidelidade.
REMOVA A PEDRA!
REFLITA NISTO!

