CANÇÃO DA SEMANA

Boa tarde! Querido (a) irmão(a),
Em tempos difíceis como o nosso, diante do que estamos vendo e vivendo, ainda existe uma
esperança para nos refugiarmos do mal e dos perigos constantes.
A vida é um presente divino, mas exige de cada um de nós a atenção aos fatos que estão
acontecendo a nível mundial.
Portanto, requer uma busca de conhecimentos na fonte certa, isto é, em Cristo. Pois só Ele tem as
respostas para nossos anseios e necessidades.

Pergunte para Deus.

Em todo tempo estamos inquietos por algum motivo, ora nos preocupamos com filhos, maridos,
esposas, netos, sobrinhos, contas a pagar, com o presente e com o futuro e por aí vai!

Gosto do livro de Provérbios pela sua aplicação prática no ensino da Palavra. Nele encontramos
instruções e conselhos seguros com relação as várias situações que enfrentamos regularmente. É
um livro que nos chama para estarmos cheios da sabedoria de Deus.

Uma coisa tem chamado a minha atenção no meu cotidiano, é que muitas pessoas que tem
dificuldades com a fé em Deus se mostram racionais, sempre cheios de seu próprio pensamento ou
raciocínio.
A razão não tem relacionamento com a fé, a passagem em Hebreus 11.6 mostra isso quando diz:
"Sem fé é impossível agradar a Deus".

Não podemos nos enganar dizendo que conhecemos a Deus, quando em nosso íntimo
racionalizamos tudo. Isto demostra falta de confiança e conhecimento nEle.

Precisamos estar cientes e examinarmos de que ao tentar racionalizar tudo do nosso jeito criamos
problemas.
Coloque seus questionamentos diante daquele que tem as respostas certas. Deus não tem
problemas quanto ao nosso raciocinar. Muito pelo contrário. Ele quer nos ensinar uma forma de
pensar com sabedoria.

Assim, o que nos cabe é pedir a Deus sabedoria para alimentar e alicerçar nossa fé nEle. Que
nossos pensamentos possam estar diante dEle para recebermos a devida direção para os nossos
questionamentos diários.

Deus é amor, um amor que não pode ser compreendido pela razão humana.
A Bíblia registra esse amor nas palavras de Jesus, em Mateus 7.9-11:
"Qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma
cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto
mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem!"

Beijos no seu coração e uma semana cheia de confiança em Cristo Jesus!

Lúcia Helena MB / Osmar Stefano MB.

Canção da semana: Arianne - Tem tua cor
https://www.youtube.com/watch?v=MbAP5o-uNVg ( click no link para ouvir a canção)
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