CANÇÃO DA SEMANA

Boa tarde! Querido (a) irmão(a),
Estamos nos aproximando dos Jogos Mundiais que acontecerá em nosso País.
Muitas coisas estão acontecendo para que tudo saia bem, dentro das regras e protocolos
esportivos.
Toda organização, empenho das autoridades e preparo dos atletas será coroado com os louros da
vitória. Tudo se resume em um preparo disciplinado.
O Poder da Preparação.
Quando buscamos alcançar objetivos precisamos ter em mente a necessidade de uma boa
preparação. A disciplina é irmã da preparação. Sem essa parceria não conseguiremos atingir
nossas metas e consequentemente nossos objetivos.
A preparação nos capacita a agirmos com confiança. Muitas pessoas não são autoconfiantes
simplesmente porque não estão preparadas adequadamente para aquilo que tentam fazer.
Qualquer pessoa que pratica um esporte com seriedade está sempre treinando e se preparando.
Você consegue pensar em alguém que é perito em algo e que nunca treina e se prepara?
Quando Deus nos dá um trabalho para fazer, geralmente pensamos que será fácil de executar.
Todavia, em sua grande maioria temos mais dificuldades que imaginávamos, mas também dão
resultados maiores que poderíamos supor.

Para que o alcancemos êxito, precisamos deixar de fora a improvisação. Portanto, a preparação
requer tempo e dedicação.
A autoconfiança não aparece nas nossas vidas de repente, mas cresce à medida que damos passos
de fé e experimentamos a fidelidade de Deus.
Posso afiançar que Deus irá preparar você da forma que Ele quiser. Pode ser através do
treinamento formal ou não, mas Deus usará tudo na sua vida para treiná-lo se você estiver disposto
para tal.
Para estarmos preparados, não precisamos nos preocupar com a parte que não sabemos fazer,
simplesmente faça a parte que sabe. As suas atitudes cheias de fé são sementes que você planta.
Plante a sua semente com fé e Deus trará colheita no tempo certo.
Lembre-se que Jesus falou: "Sem Mim, nada podeis fazer" (João 15:5)
Beijos no seu coração e uma semana de grandes vitórias com Cristo!

Lúcia Helena MB / Osmar Stefano MB.

Canção da semana: O poder do teu amor - Aline Barros
https://www.youtube.com/watch?v=9LubF3tpFuY ( click no link para ouvir a canção)
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