CANÇÃO DA SEMANA

Boa tarde! Querido (a) irmão(a),

Estamos às vésperas do dia de Finados nesse dia nos lembramos de fatos que
marcaram nossas vidas, em especial, aquelas que passamos com familiares,
amigos que já partiram.
Ao meditar sobre a mensagem que traria, o Espírito Santo me trouxe a
memória o Livro de Jó, em particular um versículo que diz assim: "Eu sei que
o meu Redentor vive, e que no fim se levantará sobre a terra..." (Jó 19:26)
Mortos Para o Mundo e Vivos Para Cristo!
Aprendo muito lendo o livro de Jó, com as lições ali deixada para cada um de
nós.
Jó era um homem digno diante de Deus e de seus amigos. Suas obras e sua
conduta de vida chamou a atenção de todos que o conheciam.

Jó nos ensina que Deus está conosco em todo tempo seja na alegria, dor,
tristeza ou perda.

Ele mesmo experimentou de tudo um pouco, perdeu dinheiro, bens, família,
saúde e respeito dos amigos.
Jó suportou todo tipo de dor que alguém humanamente possa imaginar. Mas
em tempo algum, ele deixou de acreditar em Deus.
Muito pelo contrário, desejou ardentemente andar com Deus.
Apesar das circunstâncias devastadoras, o servo Jó não negou a Deus e nem
foi infiel.
Podemos até questionar: Se Deus é bom, porque tanto sofrimento na nossa
vida?
Nossos sofrimentos são como testes, pois quando sofremos, precisamos ser
diligentes para manter a nossa fé fortalecida. A nossa fé em Deus nos ajuda a
suportar o sofrimento, como também nos leva a uma comunhão maior com Ele.
Jó estava em profunda tristeza e se sentindo desamparado. Deus o
contemplou em sua dor e foi ao seu auxílio.
Assim como foi com Jó, Deus vive e é nosso Redentor. Ele nunca falhará e
nem o abandonará. Creia nisso!
Portanto, tenha certeza que a presença de Deus nos acompanhará em
qualquer circunstância que venhamos a passar. Ele se importa conosco.
Sem confiança e esperança em Deus, nossa vida é infeliz. Por isso, assim
como Jó, precisamos aprender a confiar que com Ele temos vida.
Suportando nossas dificuldades e dores e saindo delas de forma fortalecidos e
sabendo que nossa existência não termina aqui nesta vida, pois nos
encontraremos na eternidade com Ele - a própria Vida.
"Eu o verei com os meus próprios olhos; eu mesmo, e não outro! Como
anseia no meu peito o coração." (Jó 19:27)
Beijos no seu coração e uma semana abençoada.
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Canção da semana: MINH'ALMA TE DESEJA - Davi Sacer

https://www.youtube.com/watch?v=J6o1LqcjBZQ (click no link para ouvir a canção)
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