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TRÊS DIAS
É tempo de celebrar a páscoa. Não podemos pensar no seu significado somente
nessa época. O que aconteceu de sexta a domingo, nos traz ensinamentos para
uma vida inteira.
Pequenas porções:
Primeiro dia (sexta feira): Jesus padeceu, após ser julgado injustamente,
açoitado, desacreditado, abandonado e morreu crucificado. Jesus mesmo nos
disse que no mundo teríamos aflições que deveríamos ter bom ânimo, pois Ele
venceu o mundo. Teremos sim aflições, que nos causarão sofrimento, tristeza e
muitas vezes nos sentiremos sozinhos.
Segundo dia (sábado): Dia do silêncio, depois de grandes acontecimentos que
abalaram a terra e a religiosidade. Dia da ressaca emocional, o choro, o luto, a
tristeza e o medo. Mas dia também, de descansar como as mulheres fizeram.
Haverão muitos dias que devemos trazer a memória o que nos dá esperança. Deus
escuta o nosso clamor. Ele mesmo em silêncio está trabalhando. Seus planos não
podem ser frustrados. Tenhamos coragem e bom ânimo!
Terceiro dia (domingo): Dia de viver o agir sobrenatural de Deus, da fé ser
fortalecida, do pranto ser transformado em alegria, um novo tempo. Escutar a voz
de Deus e cumprir o chamado! Mesmo que todos nos abandonem, Jesus diz: Eu
estarei com você até o final dos tempos.
Assim é nossa vida, dias de instabilidade e de sofrimento. Logo depois, vem o dia
do descanso nos braços do Pai, de escutar: espera meu filho, Eu tenho tudo sobre
controle, tenha fé e permaneça firme. Sim, o terceiro dia vem! Glorias a Deus, dia
em que viveremos um novo tempo, o dia da vitória sobre nossos medos e tristeza.
Tempo de testemunhar e celebrar adorando ao Deus todo poderoso, que tem todos
os dias de nossas vidas no seu controle de amor!
E, quando o viram, o adoraram; mas alguns duvidaram. Mateus 28:17
Aleluia! Em todo o tempo adore, não duvide do agir de Deus!
No amor de Jesus Cristo
Pr. Roberto A. Waisman

Medite
na palavra de
Deus

"...Homens galileus, por que estais olhando
para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi
recebido em cima no céu, há de vir assim
como para o céu o vistes ir. " Atos 1:11

Aniversariantes
desta semana
13 - Thiago Alvarenga Costa
14 - Camila Resende Vieira
Frade de Carvalho
17 - Ana Clara Speziali
Menegazzi Almeida
17 -Bianca Souza Sardá
18 - Louiziania O. S. Praes
Parabéns!
Que nosso Deus esteja com
vocês em nome de Jesus!
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