2017/014 – Família que sabe que Ele é.
Semana de 31.07 a 05.08.2017
“Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações”
(Salmo 46:1).
1. INTRODUÇÃO:
Que texto tremendo, que mensagem forte e tão falada, tão conhecida e lembrada.
Refúgio, fortaleza e socorro são marcas necessárias ao nosso coração. O homem
não é completo e sempre busca algo que o preencha, complete ou proteja.
2. PRECISAMOS EFETIVAMENTE DE REFÚGIO, FORTALEZA E SOCORRO:
O coração do homem precisa de um poder, de uma autoridade, de algo superior em
que se baseie ou mesmo que se proteja e neste texto vemos ingredientes (atributos
de Deus) que suprem nosso coração, pois ter refúgio, fortaleza e socorro é para
todos nós.
Quero nos lembrar que estes atributos estão disponíveis hoje em Deus. Mas,
sobretudo há algo neste versículo e ensino do salmista que é muito profundo, pois
inicia-se dizendo: “...Deus é ...”.
Deus é, não apenas foi ou será, mas Ele é. Aleluia!
Hoje Deus lhe diz que Ele é. Não deixou de ser, não está esperando algo para ser,
não depende de algo para ser ou foi impedido de ser, mas Ele é.
Deus é, e está lhe mostrando que hoje Ele é. Não espere, não sofra, distante de
Deus, mas abra seu coração para aquele que é.
Não existe um esconderijo como refúgio, grossas paredes de fortaleza ou equipe de
socorro que você possa confiar mais do que em Deus, pois Ele é refúgio, fortaleza e
socorro.
3. CONCLUSÃO:
Por mais que você espere numa pessoa, emprego, resposta ou cura, hoje precisa
abrir seu coração para entender que Ele é e mais do que esperar o esconderijo,
paredes ou socorro, espere em Deus, pois Ele é.
Entregue seu coração ao refúgio, fortaleza e socorro, recebendo Jesus Cristo como
seu Salvador e Senhor. Ore agora e peça para Jesus Cristo entrar em sua vida.
Deus lhe abençoe.
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