CANÇÃO DA SEMANA

Boa tarde! Querido (a) irmão(a),
Hoje quando estava me preparando para escrever a mensagem da semana, o
Espírito Santo me trouxe a memória o profeta Neemias e sua trajetória de vida.
A passagem dele na Bíblia, fala de um homem que tinha uma inquietude no seu
coração vinda da parte de Deus por reconstruir os muros da sua cidade
Jerusalém, que tinha sido destruída.
Na condição de líder do seu povo, Neemias e seus compatriotas tiveram de ser
dedicados, disciplinados à restauração e reconstrução das muralhas da cidade
amada Jerusalém.
Desfrutando das Recompensas.
Você tem algo ou alguma coisa na sua vida que queira resgatar ou mesmo
reconstruir? Creio que sim. Todos nós temos algo que precisamos arrumar ou
reconstruir.
Com tantas coisas que vivenciamos, nessa vida, sempre teremos alguma
reforma para fazer. Precisamos sempre ter um olhar atento, à tudo o que
fazemos para saber se estamos gerando bons frutos.

Observando a passagem do Profeta em questão, mostra que ele chorou
muitíssimo diante de Deus pelo estado em que se encontrava sua cidade. Ali,
Neemias, reconhecia que não só ele como todo o povo havia pecado e este era
o motivo da destruição de Jerusalém.
Precisamos viver a certeza e confiança de que Deus é poderoso para nos
perdoar e nos purificar, tal qual nos fala a Sua Palavra em 1 João 1:9, diz assim: "
Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos
pecados e nos purificar de toda injustiça".
A Bíblia nos ensina que só há uma exigência para nós: precisamos admitir e
confessar os nossos pecados para Deus. Só assim, seremos purificados diante
dEle.
É muito bom e importante, quando conseguimos refletir nossas ações e
confrontá-las de maneira a buscar um aperfeiçoamento pessoal constante.
Isto se chama construção pessoal e espiritual. Nada foge ao olhar de Deus. Ele
conhece cada detalhe das nossas vidas e sabe onde estamos errando e
desconstruindo.
Creio que Deus está nos chamando a atenção para olharmos a nossa volta e
refletirmos onde precisamos pedir Sua ajuda.
Assim, como foi com Neemias precisamos restaurar nossos muros - nossas
vidas, nossas relações, em primeiro lugar com Deus, para que sejamos
perdoados e então recebermos da parte dEle a direção para onde devemos focar
nossos esforços e corrigir nossos rumos.
Deus quer consertar tudo que está quebrado, partido em nossa vida e restaurar
tudo que foi perdido. Não só por falhas nossas, mas feita por outras pessoas em
nós.
Portanto, precisamos da parceria de Deus em todo o nosso processo de vida,
para que os propósitos dEle se cumpram em nós.
Enfrentaremos muitas resistências, mas precisamos persevera na nossa missão.
Confiar em Deus até o fim! A conclusão pode demorar o tempo que for, mas
saiba que no fim todos nós desfrutaremos dos bons resultados das nossas
construções pessoais e nos alegraremos no Senhor.
"...Não se entristeçam, porque a alegria do Senhor os fortalecerá"
(Neemias 8:10)
Beijos no seu coração e uma semana de muitas alegrias com Cristo!
Lúcia Helena MB / Osmar Stefano MB.

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