CANÇÃO DA SEMANA

Boa tarde! Querido (a) irmão(a),
O livro do profeta Isaías, um dos meus preferidos, está carregado de consolo e
inspiração, mas ele também não é complacente com o pecado. Ele aponta para
Jesus e dá as pessoas uma esperança clara de salvação.

Um Deus que Consola e Guia.

Os nossos pecados não podem ficar escondidos, precisamos confrontá-los e
colocarmos diante de Deus. Isto porque, Ele está comprometido em nos redimir
e restaurar.

Mas para que isso aconteça, temos que nos achegar a Deus com o nosso
coração sincero e pedir seu perdão, para que possamos caminhar diante do
nosso deserto, que são os nossos desafios, recebendo poder e coragem para
avançarmos. Não podemos parar diante dos obstáculos que surgem na nossa
caminhada.

Tenho experimentado a verdade contida no livro de Isaías 40:29. Não é fácil,
mas quando se experimenta esta verdade ela se torna a sua grande motivação,
a continuar no caminho da verdade.

Muitas vezes fui avivada pelo Espírito Santo e passei de repente de um estado
de extremo desanimo para uma sensação de grande vigor.
Parece que a maioria das pessoas andam cansadas e sem motivo, até para
viver.

Parte do cansaço delas vem por serem escravas do trabalho, dinheiro, status e
tantas outras coisas que as tornam obsessivas.
Precisamos ter a motivação correta e confiar que Deus está conosco quando O
convidamos para fazer parte da nossa vida. Tudo se torna mais leve e
entendemos que sem Ele não conseguiremos trilhar o caminho, que Ele tem
para nós.

Creia, confie e dê uma oportunidade, para você mesmo, de experimentar a
operação de Deus na sua vida.
Sempre estamos precisando de consolo, força, esperança, paz e de um
Grande Amigo.
Tudo isso, encontramos na companhia de Deus que é cheio de amor e perdão.
Aproxime-se dEle!

"Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças".
(Isaías 40:29)

Beijos no seu coração e uma semana de grande vigor com Cristo!

Lúcia Helena MB / Osmar Stefano MB.

Canção da semana: Arianne - Deserto
https://www.youtube.com/watch?v=lj7b6YFqt0s ( click no link para ouvir a canção)
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