CANÇÃO DA SEMANA

Boa tarde! Querido (a) irmão(a),
Nossa sociedade vive de pura aparência, esse problema é gerado pela grande
insegurança das pessoas de não serem aceitas, respeitadas e amadas.
Muitas pessoas parecem estar bem exteriormente, mas por dentro a alma está
em ruínas, machucadas, feridas, traumatizadas por alguma experiência
negativa que viveu.
Deixe o Passado para Trás!
Lendo a Palavra e buscando entender a visão de Deus, compreendi que o
principal interesse do Senhor é a nossa vida interior, porque é nela que
desfrutamos a presença dEle.
Jesus disse: "Eis que o reino de Deus está dentro de vós (em vossos corações)
e entre vós (ao vosso redor)".
Deus é o campeão em trazer pessoas de um lugar de destruição para um lugar
de vitória total.

À medida que alcançamos tal lugar de vitória, nos tornamos como Troféus de
Sua graça, postos em exibição como um memorial de aroma suave da
bondade de Deus.
Por meio das tragédias e triunfos, aprendi que Jesus é o meu Rei, e Ele quer
ser o seu Rei também.
O Reino que Ele deseja governar é a sua vida interior - sua mente, sua
vontade, suas emoções, seus desejos e pensamentos.
A Palavra nos ensina, que se o reino de Deus governa nosso interior,
desfrutaremos de justiça, paz e alegria no Espírito Santo. (Romanos 14:17-18)
Você tem desfrutado dessa promessa?
Antes de tudo, devemos buscar o Reino de Deus, que está dentro de nós, e,
então, todas as nossas necessidades serão supridas.
Não importa quais dificuldades ou tribulações que passamos ou venhamos
passar em nossas vidas, pois, se o nosso interior estiver em harmonia, não a
penas sobreviveremos, mas iremos desfrutar nossa vida de forma equilibrada e
saudável.
Nossa vida interior com Deus é muito mais importante do que a nossa vida
exterior.
Se crermos verdadeiramente na Palavra de Deus, Ele transformará as
circunstâncias negativas em positivas - as cinzas numa bela coroa na hora
certa.
"E a dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas,
o óleo da alegria em vez de pranto, e um manto de louvor em vez de
espírito deprimido..." (Isaías 61:3)
Um beijo no seu coração e uma semana de alegria com Cristo!
Lúcia Helena MB / Osmar Stefano MB.

Canção da semana: Arianne - Deus que Sara
https://www.youtube.com/watch?v=einMpTv4obk ( click no link para ouvir a canção)
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