Como agimos diante das
dificuldades? E como Cristo age? Ele
muda em função das circunstâncias?

“Nunca questione nas trevas aquilo que você
aprendeu a respeito de Deus na luz”.

Algumas verdades a respeito de Cristo
“O discípulo não está acima do seu mestre, nem o
servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser
como seu mestre, e ao servo, como seu senhor. Se o
dono da casa foi chamado de Belzebu, quanto mais
aos membros da sua família!” (vs 24-25) - Cristo jamais
nos pedirá o que Ele mesmo não tenha feito.
“Portanto, não tenham medo deles. Não há nada
escondido que não venha a ser revelado, nem oculto
que não venha a se tornar conhecido” (vs 26) - Cristo
não permitirá que o mal continue para sempre.

“O que eu lhes digo na escuridão, falem à luz do dia, e
o que é sussurrado em seus ouvidos, proclamem dos
telhados” (vs 27) - Cristo jamais nos pedirá algo que
não possa ser executado às claras.

“Não tenham medo dos que matam o corpo. Tenham
medo daquele que pode destruir tanto a alma como o
corpo no inferno” (vs 28) - Cristo jamais nos deixará
expostos a perigos maiores que a morte. (vs 28)

“Não se vendem dois pardais por uma moedinha?
Contudo, nenhum deles cai no chão sem o consentimento
do Pai de vocês. Até os cabelos da cabeça de vocês estão
todos contados. Portanto, não tenham medo; vocês valem
mais do que muitos pardais!” (vs 29-31) - Cristo jamais se
esquecerá da nossa individualidade.
“Não há nada que você possa fazer que faça Deus amar
você mais do que Ele já ama. Não há nada que você possa
fazer que Deus deixe de amar você o tanto que Ele ama”.

Conclusão
“Já estou crucificado com Cristo; e vivo, não mais eu, mas
Cristo vive em mim; e a vida que agora vivo na carne, vivo-a
pela fé do Filho de Deus, o qual me amou, e se entregou a
si mesmo por mim” (Gl 2:20).
Você deseja entregar sua vida a Cristo?
Se você já teve uma experiência com Cristo, mas
reconhece que não tem agido como ele, que tem reagido
mal às lutas e pressões da vida, hoje você quer seguir o
exemplo de Jesus?

