CANÇÃO DA SEMANA

Boa tarde! Querido (a) irmão(a),
Estamos vivendo dias difíceis, corridos e cheio de vozes falando e gritando ao nosso redor. Muitas
vezes ficamos atordoados com tantas coisas, que nos assaltam, e tiram o nosso sossego.
Precisamos ter um tempo para nós e desfrutar do silêncio, para ouvirmos a voz de Deus.
Quando Deus Fala Conosco.
Você consegue identificar a voz de Deus, quando fala com você? Acho interessante quando digo
que Deus fala comigo, algumas pessoas me olham espantadas e devem achar que eu estou
inventando histórias.
Deus fala conosco de muitas formas diferentes. Muitas pessoas esperam que Deus fale de forma
sobrenatural ou com " pompas ' que é improvável que aconteça. Deus se revela na simplicidade,
pois Ele não quer distância entre nós muito pelo contrário.
Na maior parte do tempo Deus fala em nossos corações através da paz e da falta dela para nos
guiar, nos trazendo calma e segurança.
Ele nos fala também através da sabedoria e bom senso.
As Escrituras Sagradas também é a forma dEle falar conosco, pois através delas temos intimidade
com Ele.

Na oração, que é uma conversa, obtemos conforto e direção. Mas também Ele nos fala através de
outras pessoas e até das nossas circunstâncias.
Enfim, Deus sabe a melhor forma de falar com cada um de nós.
Todos nós podemos ouví-Lo, se simplesmente pedirmos a Ele para nos falar claramente, ouvirmos o
nosso "homem interior" (nossa consciência), e esperar que Ele fale. Fique atento, pois Ele está
querendo que você o ouça!
"De manhã ouves, Senhor, o meu clamor; de manhã te apresento a minha oração e aguardo
com esperança." (Salmo 5:3)

Beijos no seu coração e uma semana de vitórias com Cristo!

Lúcia Helena MB / Osmar Stefano MB.

Canção da semana: Anderson Freire - Acalma o Meu Coração
https://www.youtube.com/watch?v=Vgf0auGJfiQ ( click no link para ouvir a canção)
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