CANÇÃO DA SEMANA

Boa tarde! Querido (a) irmão(a),
Durante o período da manhã, já estava me preparando mentalmente e
espiritualmente, para escrever a mensagem da semana, quando uma
passagem veio ao meu coração. Ela está em I Coríntios 3:9. Diz assim: "Pois
nós somos cooperadores de Deus; vocês são lavoura de Deus e edifício de
Deus".
Construções em Vida.
A Palavra em Coríntio fala sobre as nossas motivações e o nosso
comportamento que são extremamente importantes para Deus.
Somos imperfeitos, como um vaso de barro quebrado, mas para Ele isto não é
impedimento.
Li algo a respeito que dizia assim: "Imagine um vaso de barro com uma
lâmpada dentro com uma tampa. Mesmo com luz ninguém pode ver dentro
dele. Por outro lado, se o vaso for quebrado, a luz brilhará por entre as fendas."

O que é o ponto de vista de Deus! O que para nós não tem utilidade, serventia
para Ele tem um grande valor. Pois Deus trabalha através das nossas
imperfeições e nos chama de cooperadores, a despeito de nossas fraquezas.

Mas Ele nos alcançou para sermos uma nova construção, seus auxiliares,
colaboradores na elaboração de uma nova vida para cada um de nós.
Partindo desse ponto, a medida que a nossa vida é restaurada, transformada
somos importantes para ajudar a construirmos pontes, para outras pessoas
que precisam conhecer a Cristo.
Sou muito grata, a Deus, pelo novo caminho que Ele abriu para mim. Pois sei
que pelo conhecimento, discernimento e percepção espiritual, estou em
construção constante que me leva a confiar cada dia mais na sua Palavra.
Mas precisamos refletir: Quem ou qual é o fundamento da sua vida? Jesus
Cristo é o único fundamento firme sobre o qual podemos edificar, construir as
nossas vidas.
"Conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, como sábio
construtor, lancei o alicerce, e outro está construindo sobre ele. Contudo,
veja cada um como constrói." (I Coríntios 3:10)
Beijos no seu coração e uma semana de boas construções em Cristo!
Lúcia Helena MB / Osmar Stefano MB.

Canção da semana: Deus Está Me Construindo - Fernanda Brum
https://www.youtube.com/watch?v=Hn1BwaHu0pE ( click no link para ouvir a canção)
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