CANÇÃO DA SEMANA

Boa tarde! Querido (a) irmão(a),
Nas minhas leituras, lendo sobre emoções negativas, das quais estamos
sujeitos, uma frase me impactou: "Jesus morreu para que pudéssemos ser
livres da prisão do ego." Quando estamos cheios de rancor e falta de perdão,
estamos cheios de nós mesmos.
Por que perdoar?
Pensar nos outros sempre gera benefícios e nos liberta do egoísmo. Jesus
morreu para que não tivéssemos de viver uma vida amarga, frustrada e cheia
de ira.
Pode ser algo difícil de aceitar, quando somos feridos e injustiçados, mas
assim como sua raiz, a falta de perdão é egoísta, porque tudo se resume à
maneira como nos sentimos e ao que foi feito a nós.
Joyce Meyer, define bem a falta de perdão quando diz: "Ficar irado com
alguém que o feriu é como tomar veneno esperando que esse alguém morra. A
nossa recusa em perdoar fere mais a nós mesmos do que qualquer outra
pessoa".

Entendi que não posso ser egoísta e feliz ao mesmo tempo, e decidir ser feliz!
Isto porque tenho de esquecer de mim mesma e continuar perdoando,
estendendo a mão para outros.
Não conheço ninguém que ache fácil tal atitude, mas só conseguimos viver
dessa forma com a ajuda de Deus.
A capacidade de amar e perdoar as pessoas exige de cada um de nós
desprendimento e confiança em Deus, para nos ajudar nas nossas limitações e
imperfeições.
Esse assunto sobre "perdão" é um tema muito importante que não podemos
negligenciar, precisamos dar muita atenção. Pois a falta dele, em nós, gera
consequências desastrosas.
O preço que pagamos para nos mantermos atrelados aos nossos sentimentos
de amargura, ira não vale a pena.
Nossa fé não funcionará se nosso coração se recusa a perdoar. Observei que
há um processo pelo qual creio que devemos e precisamos passar se
quisermos ser vitoriosos e perdoar aqueles que nos feriram.
Orar é importante, mas precisamos tomar atitudes positivas para perdoar.
Precisamos desejar ardentemente, o desejo será a nossa motivação
necessária para atingirmos este objetivo.
Nenhum de nós gosta de assumir a responsabilidade pelas áreas
problemáticas em nossa vida. Mas precisamos nos confrontar. Preferimos dar
desculpas e culpar alguém ou alguma coisa, mas isso não nos tornará livres.
Portanto, precisamos dar o primeiro passo, mesmo que a outra pessoa, que
nos feriu, não o faça. A decisão terá que ser uma " decisão consciente", não
fundamentadas nas emoções, que são sujeitas a variações.
Lembre-se: Precisamos da força divina do Espírito Santo de Deus que vive em
nós e está disponível para nos ajudar a fazer a vontade do Pai.
Deus nos dá graça, que é o Seu poder para fazer o que precisa ser feito.
Por isso, faça um favor a si mesmo... perdoe!
"E Ele morreu por todos, para que todos os que vivem não vivam mais
para si mesmo, mas para Aquele que por eles morreu e ressuscitou em
favor deles". (2 Coríntios 5:15)
Beijos no seu coração e uma semana de grandes vitórias com Cristo!
Lúcia Helena MB / Osmar Stefano MB.

Canção da semana: Imperfeito - Anderson Freire
https://www.youtube.com/watch?v=Y8QWKwo5Vw8 ( click no link para ouvir a canção)
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