CANÇÃO DA SEMANA

Boa tarde! Querido (a) irmão(a),
Lendo a Palavra de Deus, um termo me chamou a atenção "transfiguração".
Segundo o dicionário da língua portuguesa o significado da palavra é: 1- alteração radical de figura,
feições, forma, caráter; 2- mudança no modo de proceder, de pensar, de sentir.

Achei interessante e profundo, pois na passagem que fala da transfiguração, em Lucas 9,
aconteceram fatos na vida dos discípulos Pedro e João que os mudariam para sempre.
Fatos marcantes em nossas vidas acontecem para nos transformar. Você lembra de algo que
mudou sua vida radicalmente?
Seja transfigurado.
A Bíblia fala sobre a transformação e transfiguração de Jesus; está em Lucas 9 quando Ele subiu
para orar. Dois dos seus discípulos estavam com Ele, Pedro e João.
Quando eles subiram a montanha para orar, testemunharam este grande acontecimento, Jesus
quando estava orando, a aparência da Sua fisionomia foi alterada, transformada. Suas vestes se
tornaram resplandecentes.
Pedro e João ficaram assombrados e maravilhados; eles nunca haviam visto nada como aquilo.
Pedro queria construir tendas e ficar por lá e nunca mais sair, tamanho era o impacto que tivera com
a experiência divina.
Mas Jesus disse que tinham que descer a montanha e ministrar às outras pessoas. Eles tiveram o
privilégio de testemunhar o que aconteceu naquele lugar. Viram em loco a transfiguração de Jesus
enquanto Ele orava ao Pai.

Esta parte da história da vida de Jesus é uma lição para todos nós. Se quisermos ver mudanças em
nossas vidas, devemos orar, louvar e adorar em vez de querer construir tendas.
No geral ficamos muito ocupados tentando construir as coisas com o nosso próprio esforço, que
nem damos atenção a grande obra que Deus quer fazer em nós e Seu propósito com tudo isso.
A vontade de Deus em querer que nos tornemos semelhantes a Cristo não é para podermos
desfrutar nossas vidas. Ele vai além, pois quer que passemos tempo com Ele em oração e adoração
e com a Palavra. Só assim, experimentaremos a transfiguração da nossa alma, do nosso espírito e
que nos levará as mudanças necessárias em nossas vidas.
Nosso caráter, nosso pensar nunca mais serão os mesmos, pois refletiremos a glória de Deus, nas
nossas emoções e atitudes, para ajudarmos as pessoas de uma forma mais grandiosa.
Portanto, precisamos buscar a face de Deus para que Ele transforme a nossa história de vida e o
resultado disso seja percebido nas nossas ações diárias.
"O Senhor te abençoe e te guarde. O senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te
conceda graça; o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê paz." (Números 6:24-26)
Um beijo no seu coração e uma semana abençoada!

Lúcia Helena MB / Osmar Stefano MB.

Canção da semana: Uma História Com Deus - Arianne
https://www.youtube.com/watch?v=8PLO51zlWso ( click no link para ouvir a canção)
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