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Celebremos juntos
Vá para onde as águas são mais fundas", e a todos: "Lancem as redes para
a pesca".Simão respondeu: "Mestre, esforçamo-nos a noite inteira e
não pegamos nada. Mas, porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as
redes".Lucas 5:4,5
Quantas são as vezes que chegamos no final de um dia de trabalho exaustivo
ou investimos tempo em projetos e o resultado é nulo. Nos sentimos
frustrados. Esses homens pescadores profissionais chegaram de uma
jornada, que trabalharam a noite toda e não pescaram nada, tiveram o
mesmo sentimento: fracasso!
Diante do encontro com Jesus, escutar a Palavra de Deus que Ele ensinava,
resolveram obedecer mesmo diante da experiência do fracasso.
Pedro disse: porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes!
Grande lição para nossas vidas!
Não podemos levar em conta as nossas experiências somente.
Precisamos aprender a escutar a voz de Jesus, as suas promessas, pois são
todas verdadeiras.
Aquietar o nosso coração e obedecer tudo quanto Ele nos ensina, nos fará
obter resultados surpreendentes de nossos esforços, bem como outros serão
grandemente abençoados!
A obediência a Deus e sua Palavra gera frutos abundantes!
Muitas vezes seremos desafiados a mudar as estratégias e é possível
também, que seremos chamados a desempenhar uma tarefa específica
separada por Deus!
Assim como eles, estejamos preparados e tenhamos a coragem de largar as
redes e seguir a Jesus!
No amor de Jesus Cristo
Pr. Roberto A. Waisman

Medite
na palavra de
Deus

"Na multidão dos meus pensamentos
dentro de mim, as tuas consolações
recrearam a minha alma."
Salmos 94:19

Aniversariantes
desta semana
20 - Marcelo Alvarenga do
Carmo Filho
21 - Ilídio Antonio Roriz
24 - Sandra Maria Rodrigues
Costa
30 - Mariana Speziali
Menegazzi Almeida

Deus abençoe vocês em
nome de Jesus!
Parabéns!
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