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Não devemos ficar preocupados com o futuro e
frustrados porque:
•Um sonho nos fez perde muito tempo.
•Porque alguém nos fez dano.
•

Porque os planos não deram certo.

Ao invés de queixar nos pelas dificuldades
precisamos lembrar de três simples palavras:
TUDO ESTÁ BEM!
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“Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos
pode livrar; ele nos livrará da fornalha de fogo ardente, e da
tua mão, ó rei.
E, se não, fica sabendo ó rei, que não serviremos a teus
deuses nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste.
Então Nabucodonosor se encheu de furor, e mudou-se o
aspecto do seu semblante contra Sadraque, Mesaque e
Abednego; falou, e ordenou que a fornalha se aquecesse
sete vezes mais do que se costumava aquecer".
(Daniel 3:17-20)
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“E ordenou aos homens mais poderosos, que
estavam no seu exército, que atassem a Sadraque,
Mesaque e Abednego, para lançá-los na fornalha de
fogo ardente.
E, porque a palavra do rei era urgente, e a fornalha
estava sobremaneira quente, a chama do fogo
matou aqueles homens que carregaram a Sadraque,
Mesaque, e Abednego".
(Daniel 3:17-20)
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“E estes três homens, Sadraque, Mesaque e
Abednego, caíram atados dentro da fornalha de
fogo ardente.
Então o rei Nabucodonosor se espantou, e se
levantou depressa; falou, dizendo aos seus
conselheiros: Não lançamos nós, dentro do fogo,
três homens atados? Responderam e disseram
ao rei: É verdade, ó rei.
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“Respondeu, dizendo: Eu, porém, vejo quatro
homens soltos, que andam passeando dentro do
fogo, sem sofrer nenhum dano; e o aspecto do
quarto é semelhante ao Filho de Deus.
Daniel 3:22-25
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Mateus 13:24-30
“Propôs-lhes outra parábola, dizendo: O reino dos céus é
semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu
campo; Mas, dormindo os homens, veio o seu inimigo, e
semeou joio no meio do trigo, e retirou-se. E, quando a erva
cresceu e frutificou, apareceu também o joio.
E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe:
Senhor, não semeaste tu, no teu campo, boa semente? Por
que tem, então, joio?”
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Mateus 13: 24-30
"E ele lhes disse: Um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe
disseram: Queres pois que vamos arrancá-lo?
Ele, porém, lhes disse: Não; para que, ao colher o joio, não
arranqueis também o trigo com ele.
Deixai crescer ambos juntos até à ceifa; e, por ocasião da
ceifa, direi aos ceifeiros: Colhei primeiro o joio, e atai-o em
molhos para o queimar; mas, o trigo, ajuntai-o no meu celeiro".
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Estar na perfeita vontade de Deus
não significa que não teremos
dificuldades, porque não
conseguimos alcançar nosso destino
sem oposição.
A oposição é sinal que o melhor está
por vir!
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Nem sempre entendemos de onde surgem as
dificuldades, ou porque acontecem.
Quando as ervas brotam, os desafios
inesperados que surgem com ela é sinal de
que novos grandes acontecimentos ocorreram.
Devemos somente seguir caminhando, pois
Deus cuida de tudo!
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“E concebeu a mulher, e deu à luz um filho, no
tempo determinado, no ano seguinte, segundo
Eliseu lhe dissera.
E, crescendo o filho, sucedeu que um dia saiu
para ter com seu pai, que estava com os
segadores,
E disse a seu pai: Ai, a minha cabeça! Ai, a
minha cabeça! Então disse a um moço: Leva-o
à sua mãe.
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"E ele o tomou, e o levou à sua mãe; e esteve
sobre os seus joelhos até ao meio-dia, e morreu.
E subiu ela, e o deitou sobre a cama do homem de
Deus; e fechou a porta, e saiu.
E chamou a seu marido, e disse: Manda-me já um
dos moços, e uma das jumentas, para que eu corra
ao homem de Deus, e volte.
E disse ele: Por que vais a ele hoje? Não é lua
nova nem sábado. E ela disse: Tudo vai bem.
(2 Reis 4:17-26)
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"Partiu ela, pois, e foi ao homem de Deus, ao
monte Carmelo; e sucedeu que, vendo-a o
homem de Deus de longe, disse a Geazi, seu
servo: Eis aí a sunamita.
Agora, pois, corre-lhe ao encontro e dize-lhe:
Vai bem contigo? Vai bem com teu marido? Vai
bem com teu filho? E ela disse: Vai

bem".

(2 Reis 4:17-26)
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"Porém disse a mãe do menino: Vive o
Senhor, e vive a tua alma, que não te
hei de deixar. Então ele se levantou, e a
seguiu.
E, chegando Eliseu àquela casa, eis que
o menino jazia morto sobre a sua cama.
Então entrou ele, e fechou a porta sobre
eles ambos, e orou ao Senhor."
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"E subiu à cama e deitou-se sobre o menino, e,
pondo a sua boca sobre a boca dele, e os seus
olhos sobre os olhos dele, e as suas mãos
sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele; e a
carne do menino aqueceu.
Depois desceu, e andou naquela casa de uma
parte para a outra, e tornou a subir, e se
estendeu sobre ele, então o menino espirrou
sete vezes, e abriu os olhos".
(2 Reis 4:32-35)
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“Ora, a fé é o firme fundamento das
coisas que se esperam, e a prova
das coisas que se não vêem”.
(Hebreus 11:1)
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Século XXI
Era de se esperar que as pessoas do século XXI fossem
alegres, soltas, divertidas por causa da poderosa industria
do lazer a que tem acesso. Mas eis que as pessoas se
encontram estressadas, bloqueadas e tristes.
•O dialogo está morrendo.
•A solidão virou rotina.
•Os pais escondem as emoções de seus filhos.
•Os filhos ocultam as lagrimas de seus pais.
•Raramente as pessoas gastam tempo com o que amam.
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Os seguidores de Jesus não possuíam dinheiro,
fama e proteção, mas tinham todos os que os seres
humanos sempre desejaram: alegria, paz interior,
segurança, amigos, animo.

Cada um deles vivenciaram uma grande aventura.
sofreram como poucos, mas aprenderam a não
reclamar. De suas bocas saia um agradecimento
diário.
Foram felizes numa sociedade desumana!
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TUDO VAI BEM...
Nosso chamamento não é diferente!

Temos conosco a verdadeira esperança para o
mundo, não podemos conformar-nos com o
mundo e seu desespero e ansiedade.
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INCÊNDIO NO CHILE.
Apenas uma casa de madeira não foi queimada.

https://www.youtube.com/watch?v=kvErJxQNC-c
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