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“EU TE LOUVAREI SENHOR”

Eu te louvarei, de todo o meu coração; na presença dos deuses a ti cantarei
louvores. Salmos 138:1

Esse versículo é muito conhecido por nós através de um dos corinhos
mais antigos que conhecemos, e, principalmente, por que o Pastor
Nogueira sempre que tem a oportunidade de puxar um cântico é esse
que ele canta.
Esse cântico me veio a mente essa semana, principalmente na parte que
diz ”na presença dos homens a ti cantarei louvores...”, ao ver o testemunho de um jogador que ganhou o prêmio da FIFA como o gol mais
bonito do ano de 2015. Esse jogador bastante humilde e recentemente
sem nenhum time para jogar deu um grande testemunho de sua fé
para todo o mundo ao receber o prêmio. Ele primeiramente agradeceu
a Deus e depois usou uma ilustração de um acontecimento bíblico para
mostrar o tamanho da vitória que foi esse prêmio em sua vida. Esse seu
testemunho de fé repercutiu em toda a mídia nacional e internacional.
Sabe amados irmãos, isso me fez pensar de que quantas vezes não fazemos a mesma coisa que esse jogador fez. Quantas vezes alcançamos uma
vitória em nossa vidas, quantas vezes Deus responde as nossas orações
e temos vergonha de compartilhar, de testemunhar para os homens o
que Deus realizou em nossa vidas. Preferimos muitas vezes esconder
deixando de dar a devida honra e glória ao Senhor. E o pior, quantas
vezes achamos que foi por nossas próprias forças e capacidades que
conseguimos ser vitoriosos. Quantas vezes achamos que temos nossos
empregos porque somos bons profissionais, capacitados e graduados
e por isso vencemos.
Precisamos colocar em prática aquilo que muitas vezes temos cantado
e aprendido da Palavra de Deus. Precisamos louvar a Deus diante dos
homens, testemuhar para os nossos familiares, colegas de trabalhos e até
para as pessoas que não conhecemos, daquilo que Deus tem realizado.
Precisamos resgatar aquele tempo em que falávamos para as pessoas
do que Deus tinha feito em nossas vidas, de como éramos perdidos e
engodados no pecado para que, não somente nós possamos louvar a
Deus, mas para que através desse louvor outras pessoas sejam alcançadas por nosso testemunho.
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ARAGÃO E JANNE

VOCÊ ESTÁ LUTANDO
COM DEUS ?

Dentre muitos capítulos do livro de Gênesis, um dos que mais me chama
a atenção é o capítulo 32 . Nele, vamos presenciar uma das situações mais
intrigantes da vida de Jacó: a sua luta com Deus. Esse texto vai nos mostrar
que Deus vai ao nosso encontro, no lugar onde estamos e nos eleva até o lugar
onde Ele quer que estejamos. Para Abraão, o peregrino, Deus apareceu como
um viajante (Gn 18); para Josué, o general, mostrou-se como um soldado (Js
5:13-15). Jacó havia passado a maior parte de sua vida adulta lutando com
as pessoas - Esaú, Isaque, Labão e até mesmo com suas esposas -, de modo
que Deus se manifestou como um lutador. Em Betel, Deus havia prometido
abençoar Jacó e, do ponto de vista material, a promessa havia se cumprido,
pois Jacó era um homem extremamente rico. No entanto, as bênçãos de
Deus são mais do que só rebanhos e servos; também há o caráter piedoso
e a inﬂuência espiritual.
Durante aquela noite, Jacó descobriu que havia passado toda sua vida lutando contra Deus e resistindo a Sua vontade, e que o único caminho para a
vitória era a entrega. Como disse A. W. Tozer: “O Senhor não pode abençoar
plenamente um homem enquanto não o tiver vencido”. Deus venceu Jacó
ao enfraquecê-lo.
Talvez você esteja como Jacó: lutando com Deus. Talvez você diga, não isso
não está acontecendo com minha vida, de forma alguma. Mas você sabe que
na realidade é isso que você realmente está fazendo.
Quanto tempo faz que você luta contra a Palavra de Deus, teimando em não
obedecer aos princípios nela contidos? Quanto tempo faz que você neglicencia o privilégio de devolver seus dízimos ao Senhor com velhas justiﬁcativas
que não convencem nem mais a você? Sabe o que você realmente tem feito? É
lutado contra Deus e contra a Sua Palavra, e não somente isso, está perdendo
bênçãos do Senhor sobre sua vida e trazendo disciplina.
Jacó nessa luta foi quebrado, mas ao ser restaurado pelo Senhor sua vida
seria uma grande benção não somente para sua família, mas também para
o seu povo.
Até quando você vai continuar lutando contra Deus e a Sua Palavra ?

CELEBRANDO A FAMÍLIA
De 6 a 10 de Fevereiro

“Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo,
tu e a tua casa” Atos 16:31
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