CANÇÃO DA SEMANA

Boa tarde! Querido (a) irmão(a),
Estamos entrando na semana que é comemorada a páscoa, domingo de
páscoa, mais precisamente.
Todos os anos retornamos a esta data e de uma certa forma, buscamos refletir,
nos penitenciar dos nossos pecados e culpas.

Mas será que é dessa forma que Deus quer nos ver? Eu creio que não!
Jesus Venceu a Morte!
A páscoa é uma ocasião muito oportuna para meditarmos na morte, no
sepultamento e na ressurreição de Jesus. Ele levou sobre a cruz os pecados
de todos nós! E, depois de morrer e ser sepultado, ressuscitou para que
tenhamos a salvação eterna.
Contudo, ainda há muitas pessoas completamente indiferentes aos
acontecimentos da última semana de Jesus neste mundo.
Mas o amor de Deus é imutável. Deus sempre insiste com o homem - sua
criação e deseja que ninguém se perca. Por isso Ele está sempre, sempre

pronto a nos perdoar e a nos encaminhar para direção do Seu grande amor por
nós, que é seu filho Jesus.
Ele sim, foi o grande sacrifício de amor pelas nossas vidas. Mesmo antes de
existirmos. Deus providenciou um meio de Salvação para o homem.
Deus não ama o pecado, mas sim o pecador.
Aproveite este momento da páscoa, que significa "passagem" e entenda que
Ele só deseja ver em nós um coração grato, sincero pela Salvação divina.
Não temos como pagar o preço alto que foi pago naquela cruz. Nossa vida
precisa ser uma existência de gratidão pelo "Cordeiro Vivo - Jesus" que se deu
em morte ao nosso favor.
Olhe para Jesus e encontre o amor de Deus...
Ajoelhe-se ao pé da cruz e fale com Jesus: Ele está vivo e bem perto de você.
Portanto, a páscoa é a ressurreição, é vida; vida aqui e vida após a morte.
"A vida estava nele e a vida era a luz dos homens" (João 1:4)
Beijos no seu coração e uma semana de vitórias com Cristo!

Lúcia Helena MB / Osmar Stefano MB.

Canção da semana: Ele não desiste de você – Marquinhos Gomes
https://www.youtube.com/watch?v=_e72XIkv33w ( click no link para ouvir a canção)
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