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Vamos ao novo tempo
Estamos em um novo tempo, não tenha dúvida, passando por transição.
Quero te convidar para juntos meditarmos um pouco sobre essa viagem,
assim como aconteceu com o povo de Israel em sua saída do Egito.
Tudo seguia uma rotina: o povo trabalhando como escravo no Egito e Moisés
pastoreando ovelhas nas terras do sogro. Tudo parecia normal, mas não
natural para Deus.
O Senhor sempre observa tudo e age a favor de seu povo. Nada foge ao seu
controle. Ele diz “tenho visto atentamente a aflição do meu povo”.
O que Deus tem feito a nós nesse tempo? Estamos também saindo de nossas
rotinas. Tudo estava muito corrido, faltava tempo e tínhamos dificuldades até
para definir prioridades, no meio de tantas demandas.
Nesse tempo de quarentena temos oportunidade de sermos confrontados
com o que realmente tem valor. O Senhor está nos chamando para viver um
tempo novo, assim como o povo de Israel teve essa oportunidade.
Ele tem tudo planejado: a provisão para a viagem e o destino definido. Ele é
nosso defensor e guia de viagem! Ele estará conosco e declara: jamais te
abandonarei!
É uma viagem para nos aprofundarmos na intimidade com Ele e vivermos
grandes milagres, assim como foi com o povo de Deus na saída do Egito!
É uma viagem em que Ele nos alimenta dia a dia, para não levarmos peso.
Uma viagem em que Ele irá se revelando a cada um de nós de diversas
maneiras. O amor Dele, esse sim, todos os dias, se renova em nossas vidas!
Somos chamados a perseverar como Josué e Calebe.
Precisamos ter cuidado em não murmurar, quando enfrentarmos novas
circunstâncias, bem como, não ter saudade daquilo que deixamos para trás,
pois o que viveremos é muito melhor.
É uma viagem em que somos chamados fazer como Moisés: interceder por
nosso povo!
Vamos juntos, o Senhor estará conosco dia e noite!

Medite
na palavra de
Deus

No amor de Jesus Cristo
Pr. Roberto A. Waisman

"Prossigo para o alvo, pelo prêmio
da soberana vocação de Deus em
Cristo Jesus." Filipenses 3:14

Aniversariantes
desta semana
13 - Luciana Espindola Moreira
13 - Martin Alberto Sardá Gammino
15 -Cinthya Crystiane Fonseca
17 - Luiz Henrique Cardoso Queiróz

Parabéns para
vocês!
Sejam abençoados
em nome de Jesus!
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