CANÇÃO DA SEMANA

Boa tarde! Querido (a) irmão(a),
Creio que todos nós temos dons e talentos. Cada um de nós somos equipados
com recursos de criatividade, inteligência, habilidades, etc. Isto tudo e muito
mais nos capacita para vivermos de forma a nos desenvolver em diversas
áreas da nossa vida.
Você já se perguntou a si mesmo se está fazendo a coisa certa? Já pensou em
parar de fazer o que está fazendo, achando que não é este o caminho a
seguir? Essas indagações sempre são saudáveis para nos fazer refletir sobre
tudo que estamos fazendo, pois através delas podemos corrigir aspectos e até
mesmo mudar de direção.
Mas uma pergunta é importante: Qual o propósito de tudo isso na sua e na
minha vida?
Guiado A Ver Propósito No Chamado de Deus Para Nossa Vida.

Uma coisa é certa, Deus tem um chamado para nossas vidas. Entendendo ou
não é Ele que nos concede os dons necessários a fim de equipar cada um de
nós para o cumprimento desse chamado.

Esses dons nos ajudam a fazer o que Deus nos chama para fazer, e ele não os
toma de volta.
Não são as pessoas mais sábias, mais talentosas ou poderosas que são
chamadas. Mas sim de acordo com o propósito de Deus, ele tem um plano
para cada um de nós.
Portanto, nesta vida temos valor e temos propósitos a alcançar e que precisam
ser cumpridos. Todavia, só chegaremos a satisfação real se buscarmos a Deus
e seguir a direção do Espírito, mas precisamos entender como Deus quer que
usemos nossos dons para servir a ele e a função para a qual ele o está
chamando.
Você consegue reconhecer isso na sua vida? Se não temos certeza,
tropeçaremos. Por isso, precisamos nos empenhar para buscar em Deus e
consolidar o nosso chamado e eleição.
Às vezes as pessoas ouvem o chamado de Deus para sua vida antes mesmo
de saber quais são os seus dons. Quando ele nos chama para algo e você não
se sente preparado, pode confiar que o Senhor irá equipá-lo para tal.
Você sentirá a presença dele te refinando, te dando paz, colocando um sonho
em seu coração acerca daquilo que precisa ser realizado e um desejo ardente
de fazer a sua vontade.
Portanto, Ele nos levará a um lugar em nossa vida onde reconheceremos que
não há a menor possibilidade de fazer algo sem Ele, mas podemos esperar
que, com Deus, todas as coisas são possíveis. E, por causa disso, ele pode
nos capacitar a cumprir nosso chamado.
"Pois os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis" (Romanos 11:29)
Um beijo no seu coração e uma semana de grandes vitórias com Cristo!
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Canção da semana: Aline Barros e Fernandinho - Rendido Estou
https://www.youtube.com/watch?v=C-4q5wQMGNY ( click para ouvir a canção )
Postado em 25 de outubro de 2016

