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TUDO VEM DE TI
Tudo vem de ti, e nós apenas te demos o que vem das tuas mãos. 1Crônicas 29.14
Esse versículo tem uma abrangência maior do que a financeira, quando entendemos a
oração de Davi. Quem é Deus: Bendito, Senhor, Pai eterno, grande, poderoso, merecedor
de toda glória, majestade e esplendor, tudo o que há nos céus e na terra são Dele!
Davi também descreve quem somos: forasteiros, estrangeiros, nossos dias são como
sombra, sem esperança. Diante disso, que tudo vem Dele e quem somos, alguns exemplos
bíblicos:
> VIÚVA DE SAREPTA ENTREGOU A ELIAS - só um punhado de farinha num jarro e um
pouco de azeite numa botija 1Reis 17:12
E nada faltou a sua família em todo o período de crise.
> MULHER AMEAÇADA PELA ESCRAVIDÃO DOS FILHOS – ENTREGOU A ELISEU UMA
BOTIJA DE AZEITE –encheu todas as botijas que foram encontradas junto aos seus
vizinhos.
>MENINO ENTREGOU 5 PAES E 2 PEIXES – Jesus alimentou uma multidão de 5000
pessoas.
>A VIÚVA – ENTREGOU TUDO QUE TINHA - 2 MOEDAS – e isso foi reconhecido por Jesus
como a mais valiosa.
>ABRAÃO ENTREGOU ISAAC SEU ÚNICO e dele foi gerado uma grande nação
>JOSE DE ARIMATÉIA ENTREGOU O SEPULCRO PARA QUE O CORPO DE JESUS FOSSE
COLOCADO, esse local que representa a morte - transformou-se em local de vida.
>DEUS PAI ENTREGOU SEU FILHO, provando o seu amor pelo mundo.
>JESUS ENTREGOU SUA VIDA, ESVAZIOU-SE DE SI POR AMOR, para nos reconciliar com
o Pai. seu corpo foi machucado para nos curar.
>O QUE ELE REQUER QUE FAÇAMOS: Tudo o que temos, tudo o que chega aos nossos
celeiros, são para abençoar os outros: perdão, amor, dons, talentos, bens como também
nossos dias de peregrinação.
Entrega o teu caminho ao SENHOR, confia nele, e o mais Ele fará. Salmo 37.5
Tudo vem de ti, e nós apenas te demos o que vem das tuas mãos.
No amor de Jesus Cristo
Pr. Roberto A. Waisman

Medite
na palavra de
Deus

"Em tudo dai graças, porque esta é
a vontade de Deus em Cristo Jesus
para convosco."
1 Tessalonicenses 5:18

Aniversariantes
desta semana
DEUS SEJA LOUVADO PELA VIDA
DE CADA UM DE VOCÊS, POIS
TODOS OS DIAS SÃO DIAS QUE O
sENHOR DEUS FEZ!
ALELUIA!
MAIS DO QUE NUNCA
AGRADECEMOS AO sENHOR PELO
DOM DA VIDA!
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