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“O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de
acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus” Filipenses 4.19
REFLETIR
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A ALEGRIA NA AFLIÇÃO
1 Pedro 5.10
SENTIR
Lembra quando a gente se machucava de alguma forma e a mãe
corria para colocar merthiolate na ferida? Aquele negócio ardia
muito! E a mãe soprava a ferida e falava “já passa, já passa”. Já
aconteceu isso com você?
APRENDER
O nosso Deus é tão amoroso que, sabendo de que iríamos passar
por aflições, deixou para nós palavras de renovo, que trazem alívio
e esperança nova diante dos dias difíceis.
Veja o caso dos textos: João 16.33, Salmos 34.19 e 1 Pedro 5.10.
Eles tem um denominador comum: a aflição e a esperança.
Parecido com aquele sopro da mãe sobre o joelho ralado coberto
de merthiolate.

Mas então, qual o propósito da aflição?
“O Deus de toda a graça, que os chamou para a sua glória eterna
em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante pouco de
tempo, os restaurará, os confirmará, lhes dará forças e os porá
sobre firmes alicerces” - 1 Pedro 5.10
E onde está depositada nossa alegria? De onde tiraremos forças?
O Senhor diz para nós: “Nunca o deixarei, nunca o
abandonarei" - Hebreus 13.5
APLICAR
Separe um tempo de oração específico para que cada membro
possa encontrar essa alegria e esperança oferecidas em Cristo.
Ore para que os corações, quebrantados, entreguem a dor das
feridas na mão do Pai e sejam libertos e curados de toda aflição.
Permita que as pessoas tenham liberdade de compartilhar sobre
suas aflições e lembre elas das palavras de Hebreus 13.5.

Sofrimento é mau? Quem se desespera com sofrimento são
aqueles que desconhecem o propósito de Deus no meio dele.
Diante das palavras do próprio Jesus, vivermos sem esperar
dificuldades é um chamado a não desenvolver profundidade
alguma na nossa vida espiritual. É negligenciarmos o trabalhar do
Espírito Santo em nossas vidas.
Deus é maior do que nosso estado de espírito. Nossos desânimos
se transformam pela Sua graça.
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