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Você já se cansou de algo em sua vida? Já quis mudar uma situação,
mas não encontrou mais forças e por isso desistiu?

Todos os pecados já foram pagos na cruz e isso nos deu livre acesso á Deus.
Temos uma nova vida em Cristo. Não há nada que nos impeça de nos
achegarmos a Deus. Fomos comprados por preço de sangue.

Hoje em dia muitos de nós estamos correndo para tentarmos vencer as
dificuldades do dia-a-dia. E muitas das vezes até deixamos outras coisas
importantes como família para trás. Buscamos nos capacitar mais para termos
um diferencial a fim de atingirmos nossos objetivos.
Quando não temos objetivos ficamos estagnados e se arriscamos a correr,
porém sem este objetivo claro, somente nos cansamos e perdemos tempo.
Por isso é muito importante sabermos qual é a direção de Deus para nossas
vidas. Nosso caminho tem que ser direcionado pela Palavra de Deus (Salmos
119:105).
Você alguma vez se indagou se Deus estava percebendo o que você
estava passando? Já ficou em dúvida se Ele te amava?
Muitas das vezes questionamos ao Senhor sobre o andamento das coisas em
nossas vidas. Achamos que o Senhor não nos ouve quando pecamos ou
quando estamos afastados. Assim como o povo de Israel, achamos que Ele
não está comtemplando nosso sofrimento (Isaías 40:27).
Tudo que o Senhor nos permite passar há algum propósito. O Senhor sabe de
todas as coisas. Nada passa despercebido diante dEle.
Deus tem presenciado todos os momentos, tanto os momentos felizes como
os momentos difíceis (Salmos 94:7-13). Antes mesmo de falarmos algo, o
Senhor já sabe. Ele conhece nossos pensamentos, nossas vontades, nossos
desejos e nossos sentimentos. O Senhor nos conhece como indivíduos.
Você já teve livre acesso á algum lugar importante ou para falar com
alguém importante?
Todos nós somos pecadores, porém o Senhor não nos trata segundo nossos
pecados, mas segundo o amor dEle por nós.
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Você já teve a necessidade de entregar algo totalmente nas mãos do
Senhor?
Muitas vezes queremos resolver as coisas sozinhos e nos cansamos, mas
quando entregamos tudo diante de Deus, Ele nos dá a saída para não nos
cansarmos diante das circunstâncias. Ele prepara o nosso dia enquanto
estamos dormindo. Quando nos submetemos a Deus, Ele nos fortalece
através de Seu Espírito (Isaías 40:29).
Quando entregamos algo nas mãos do Senhor, precisamos aprender a
esperar nEle. Esperar no Senhor é ter expectativas e confiança nEle.
Quando confiamos nEle, somos animados para continuarmos correndo.
Precisamos confiar que Deus sempre terá o melhor para nossas vidas.
Também é necessário que troquemos nossas forças pela força do Senhor em
nós, para que tenhamos nossas forças renovadas. Isso nos faz voltar a ter
sonhos e termos novamente a esperança que haverá vitória em nosso
caminho. Quando não confiamos no Senhor, somos desanimados com
facilidade.
Você já viu uma águia voando? Ela faz esforço para voar? E a galinha faz
o mesmo esforço? E você, como você está voando?
Precisamos voar alto, no sentido de enxergarmos longe, termos visão a longo
prazo, termos fóco. Precisamos pedir ao Senhor que Ele nos faça enxergar
quais são os planos dEle para nossas vidas.
Às vezes até tentamos voar por nós mesmos, mas mediante as correntes de
ar que vão surgindo em nosso caminho, nos desesperamos e caímos em um
espaço curto de tempo. O Senhor deseja que venhamos a confiar nEle para
que possamos andar e correr (avançar) sem nos cansarmos.
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