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“E chegou a betsaida; e trouxeram-lhe um cego, e rogaramlhe que o tocasse. E, tomando o cego pela mão, levou-o para
fora da aldeia; e, cuspindo-lhe nos olhos, e impondo-lhe as
mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. E, levantando ele os
olhos, disse: vejo os homens; pois os vejo como árvores que
andam. Depois disto, tornou a pôr-lhe as mãos sobre os olhos,
e o fez olhar para cima: e ele ﬁcou restaurado, e viu a todos
claramente”. (Marcos 8:22-25)

O princípio que aprendemos:
Podemos estar saIsfeito com o menor do melhor de Deus.
Mas Deus não está saIsfeito, Ele quer te alcançar com seu
segundo toque!

O segundo toque!
ØQuando consiga sair totalmente de dívidas!
ØQuando o relatório médico diz curado
completamente!
ØQuando sua família inteira conheça ao senhor!
ØQuando Deus abre portas que você nunca sonhou
que se abrissem!

O segundo toque!
ØSeja grato pelo que Deus tem feito na sua vida. Mas, Ele
espera que mantenhamos nossa fé avivada!
ØDeus não nos criou para alcançar só parte de nosso
desIno.
“Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós
começou a boa obra a aperfeiçoará até ao dia de Jesus
Cristo (Filipenses 1:6)

“Não que eu tenha alcançado irmãos, quanto a mim, não
julgo que o haja alcançado; mas uma coisa faço, e é que,
esquecendo-me das coisas que atrás ﬁcam, e avançando
para as que estão diante de mim”
(Filipenses 3:13)

Os segundos toques:
ØEstão decretados por Deus, Ele não faz nada pela metade
Ele é o autor e consumador.
ØO segundo toque vem para nos dar plenitude, abundancia!

“Dêem-se-nos, pois, dois bezerros, e eles escolham para si
um dos bezerros, e o dividam em pedaços, e o ponham
sobre a lenha, porém não lhe coloquem fogo, e eu
prepararei o outro bezerro, e o porei sobre a lenha, e não
lhe colocarei fogo. Então invocai o nome do vosso deus, e
eu invocarei o nome do Senhor; e há de ser que o deus que
responder por meio de fogo esse será Deus. E todo o povo
respondeu, dizendo: É boa esta palavra. ” (1 Reis 18:23,24)

“E disse Elias aos profetas de Baal: Escolhei para vós um dos bezerros, e
preparai-o primeiro, porque sois muitos, e invocai o nome do vosso
deus, e não lhe ponhais fogo. E tomaram o bezerro que lhes dera, e o
prepararam; e invocaram o nome de Baal, desde a manhã até ao meiodia, dizendo: Ah! Baal, responde-nos! Porém nem havia voz, nem quem
respondesse; e saltavam sobre o altar que Inham feito. E sucedeu que
ao meio-dia Elias zombava deles e dizia: Clamai em altas vozes, porque
ele é um deus; pode ser que esteja falando, ou que tenha alguma coisa
que fazer, ou que intente alguma viagem; talvez esteja dormindo, e
despertará. E eles clamavam em altas vozes, e se retalhavam com facas
e com lancetas, conforme ao seu costume, até derramarem sangue
sobre si”. (1 Reis 18:25-28)

“E com aquelas pedras ediﬁcou o altar em nome do Senhor;
depois fez um rego em redor do altar, segundo a largura de
duas medidas de semente. Então armou a lenha, e dividiu o
bezerro em pedaços, e o pôs sobre a lenha. E disse: Enchei de
água quatro cântaros, e derramai-a sobre o holocausto e
sobre a lenha. E disse: Fazei-o segunda vez; e o ﬁzeram
segunda vez. Disse ainda: Fazei-o terceira vez; e o ﬁzeram
terceira vez; De maneira que a água corria ao redor do altar; e
até o rego ele encheu de água. (1 Reis 18:32-35)

Sucedeu que, no momento de ser oferecido o sacriccio da
tarde, o profeta Elias se aproximou, e disse: Ó Senhor Deus
de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és
Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme à
tua palavra ﬁz todas estas coisas. Responde-me, Senhor,
responde-me, para que este povo conheça que tu és o
Senhor Deus, e que tu ﬁzeste voltar o seu coração. Então
caiu fogo do Senhor, e consumiu o holocausto, e a lenha, e
as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no
rego”. (1 Reis 18:36-38)

“Agora, pois, manda reunir-se a mim todo o Israel no monte
Carmelo; como também os quatrocentos e cinquenta
profetas de Baal, e os quatrocentos profetas de Aserá, que
comem da mesa de Jezabel. Então acabe convocou todos os
ﬁlhos de Israel; e reuniu os profetas no monte Carmelo.
Então Elias se chegou a todo o povo, e disse: até quando
coxeareis entre dois pensamentos? Se o senhor é Deus,
segui-o, e se Baal, segui-o. Porém o povo nada lhe
respondeu. Os profetas de Baal são quatrocentos e
cinquenta homens”. (1 Reis 18:19-22)

“E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como
totalmente matara todos os profetas à espada. Então, Jezabel
mandou um mensageiro a Elias, a dizer-lhe: assim me façam os
deuses e outro tanto, se decerto amanhã a estas horas não puser
a tua vida como a de um deles. O que vendo ele, se levantou, e,
para escapar com vida, se foi, e veio a Berseba, que é de Judá, e
deixou ali o seu moço, e ele se foi ao deserto, caminho de um dia,
e veio, e se assentou debaixo de um zimbro; e pediu em seu
ânimo a morte e disse: já basta, ó SENHOR; toma agora a minha
vida, pois não sou melhor do que meus pais. (1 Reis 19: 1-4)

E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro; e eis que, então,
um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. E olhou, e eis
que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e
uma boIja de água; e comeu, e bebeu, e tornou a deitarse. E o anjo do SENHOR tornou segunda vez, e o tocou, e disse:
levanta-te e come, porque mui comprido te será o caminho”.
(1 Reis 19: 5-7)

“E morreu Harã estando seu pai Terá ainda vivo, na terra do
seu nascimento, em Ur dos Caldeus. (Gen:11:28)
“E tomou terá a Abrão seu ﬁlho, e a ló, ﬁlho de Harã, ﬁlho de
seu ﬁlho, e a Sarai sua nora, mulher de seu ﬁlho Abrão, e saiu
com eles de Ur dos caldeus, para ir à terra de Canaã; e
vieram até Harã, e habitaram ali.” (Gênesis 11:31)

