CANÇÃO DA SEMANA

Boa tarde! Querido (a) irmão(a),
Mesmo antes de me confirmar como cristã tive experiências, que algum tempo
depois, fui levada a ter um entendimento do que estava acontecendo com a
minha vida.
No meu início da minha fase adulta buscava entender os rumos da minha vida,
muitas vezes passava por momentos de profunda reflexão sem conseguir as
respostas que tanto ansiava. Porém, sentia que era movida por algo que não
conhecia, mas que sempre me dava paz quando precisava dela.
Percepções ou Sexto Sentido?
Lembro-me, perfeitamente, do dia que tive a presença marcante do Espírito
Santo em mim. Não sabia dizer o que era aquilo, mas sua abordagem foi
inesquecível. Isso aconteceu algum tempo antes de me converter.
Foi transformador e me despertou para uma nova condição de vida.
Depois que me converti, fui levada através das Escrituras a compreender o que
tinha se passado comigo e com as experiências vividas alguns anos antes.
Através das leituras entendi que a revelação de Deus nos concede percepções
que de outro modo não teríamos.
Quando não temos conhecimento de Deus, achamos que temos "sexto
sentindo" para tomar uma direção que achamos que será a melhor para a
necessidade daquele momento.

O Espírito Santo de Deus nos concede a sabedoria e a revelação de que
precisamos.
A Bíblia diz que Deus revela coisas. Ele pode lhe mostrar algo que vai
acontecer e que você ignora completamente; de repente, você vê.
Pode haver um aviso que você precisa ouvir para sua proteção e para a
proteção de outros, e o Espírito Santo mostrará a você.
No livro de Amós 3.7, fala sobre isso, que se Deus não lhe revelar diretamente,
ele revelará a outros para você." Certamente o Senhor, o Soberano, não faz
coisa alguma sem revelar o seu plano aos seus servos, os profetas."
Mas o que eu quero deixar através desse assunto? O desejo de cada um de
nós em buscar estarmos cheio do Espírito Santo e sermos guiados por ele.
Somente assim, teremos uma infusão do amor de Deus agindo, fluindo através
de nós.
Deus é amor. Portanto, o Espírito dele em nós é amor.
O amor humano é falho, mas sem o amor de Deus e a esperança que temos
nele, jamais alcançaremos a paz que excede todo entendimento.
Abra seu coração para a presença do Espírito Santo, ele quer cuidar de você!
"Mas Deus revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as
coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus." (1 Coríntios 2.10)
Beijos no seu coração e uma semana de vitórias com Cristo!
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Canção da semana: Imensurável - Daniela Araújo
https://www.youtube.com/watch?v=VEqFb9w22bk ( click no link para ouvir a canção)
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