CANÇÃO DA SEMANA

Boa tarde! Querido (a) irmão(a),
Que beleza o que estamos assistindo na TV nesses dias. Jogos Olímpicos!!!
No momento, a passagem bíblica que me veio ao coração e a mente foi a carta
de Paulo em 1 Coríntios.
Não somos "espirituais" o tempo todo, mas Paulo na sua sabedoria, faz uma
bela comparação sobre atletas, corrida e premiações.
Vamos Correr?

As cartas escritas por Paulo são preciosidades para o nosso bem viver. Pois
nelas encontramos variedades de assuntos e informações práticas para a
nossa vida diária.
Mas esta carta escrita aos 1 Coríntios, em especial, fala sobre nossas
motivações e comportamentos como filhos de Deus.
A sabedoria divina nos auxilia a conhecer as coisas práticas e necessárias para
fazer a vida funcionar. A revelação divina é o momento em que Deus abre

nossos olhos para ver o que precisamos ver. Por isso, sem a sabedoria e
revelação não podemos nos mover, viver.
Mas esta capacitação não vem de nós mesmos. O Espírito santo é que nos
capacita, ele nos concede grande percepção de tudo que precisamos saber
para estarmos preparados para a nossa grande corrida!
Aqueles que pretendem correr para vencer precisam estar em boa forma, e
isso exige de cada um, disciplina pessoal. Não podemos esperar que outra
pessoa faça em nosso lugar. Para nossa preparação, precisamos estar em
comunhão com o Espírito Santo.
Nossa performance, depende totalmente do nosso entendimento ao discernir a
voz do Espírito Santo. Nós, que andamos com Deus, devemos ser receptivos
ao impulso do Espírito Santo. Quanto mais crescemos na comunhão com Ele,
mais sentiremos o impulso dEle em nosso espírito. Portanto, não ignore o
impulso do Espírito Santo ao seu coração. As vezes pensamos que o que
sentimos é algo que vem da nossa mente, mas não é!
Paulo estava correndo para vencer suas lutas e dificuldades, mas ele sabia que
sua vitória só seria real com a presença e a direção do Espírito Santo guiando
seus passos.
Sem disciplina, como bom atleta, não chegaremos a lugar nenhum. Ficaremos
cansados, frustrados e não chegaremos ao final para conquistarmos o nosso
prêmio.
O nosso grande prêmio é a nossa coroa, a nossa Salvação que nos aguarda.
A autodisciplina é fundamental à vida cristã. Se não disciplinarmos nossa
mente, boca e emoções, nossa vida será um verdadeiro desastre. Precisamos
aprender a dominar nosso temperamento para alcançarmos a linha de chegada
que nos aguarda.
Precisamos desenvolver todo nosso potencial, você está disposto a correr?
Pense nisso!
"Vocês não sabem que de todos os que correm no estádio, apenas um
ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os
que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso, para
obter uma coroa que logo perece; mas nós o fazemos para ganhar uma
coroa que dura para sempre." (1 Coríntios 9:24-25)
Beijos no seu coração e uma semana de vitórias com Cristo!

Lúcia Helena MB / Osmar Stefano MB.

Canção da semana: Fernanda Brum - Espírito Santo
https://www.youtube.com/watch?v=pE-7PnL8dUc ( click no link para ouvir a canção).
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