CANÇÃO DA SEMANA

Boa tarde! Querido (a) irmão(a),
Bom é estarmos juntos para meditarmos na Palavra de Deus. Creio que a medida em que paramos
para refletir, algo dentro de nós modifica. Isso é algo que não vem de nós mesmos, mas sim de
Deus.
A medida que examinamos as escrituras abrimos portas de conhecimento e entendimento sobre nós
mesmos e sobre tudo que nos cerca.
Faça o que fizer, busque a sabedoria de Deus em primeiro lugar.
Quem Decide é Deus!
A Bíblia nos ensina sobre aspectos valiosos da vida, que precisamos aprender.
Já ouvimos várias vezes sobre "aprender com os erros dos outros". Mas será que aprendemos
mesmo?
Pois bem, em muitas situações que aparecem diante de nós, somos testados para saber como
pensamos e agimos. Você consegue se descrever, em cada situação, diante dos seus desafios? Em
algumas coisas creio que sim, mas outras mais impactantes creio que não.
Por isso, precisamos aprender a buscar, pedir e aguardar em Deus e não assumir o controle de
nossos próprios problemas. Em Provérbios 16:25 diz: "Há caminho que parece reto ao homem, mas
no final conduz à morte."
Mas também, em Salmo 37:4,5 nos dá uma segurança, uma certeza para a solução dos nossos
problemas. Diz assim: "Deleite-se no Senhor, e ele atenderá aos desejos do seu coração. Entregue
o seu caminho ao Senhor; confie nele, e ele agirá." Maravilha!!!
Não sei por que temos a tendência de sermos tão teimosos, mas somos.
Precisamos nos despojar da nossa velha maneira, de tentar controlar tudo ao nosso redor.

Desfrute do lugar onde você está agora enquanto está a caminho do lugar para onde vai, e não
tente passar à frente de Deus. Ele sabe o que faz com nossas vidas. Mesmo quando escolhemos
errado.
Ele tem um grande plano para a sua vida e, embora você possa ter de esperar, será abençoado no
final. Portanto, Confie !
"Entregue seu caminho ao Senhor; confie nele, e ele agirá." (Salmo 37:5)
Beijos no seu coração e uma semana de vitórias com Cristo!
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Canção da semana: Sobre as águas
https://www.youtube.com/watch?v=y2_pxNYbPUA ( click no link para ouvir a canção)
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