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Por que muitos de nossos projetos e sonhos são frustados e engavetados no
armário da desilusão? O que fazemos para que haja realizações dos nossos
intento? Quem pode garantir os nossos projetos? Colocamos Deus na frente,
mas isso se dá na pratica ou fica só no campo hipotético?

Então o que nos falta?
Deus no seu caráter faz cumprir as suas promessas. O que precisamos é crer em
Deus, desde os nossos rascunhos, nossos projetos, e todos os nossos desejos e
esperar Nele porque Deus é a nossa garantia.

Deus é a sua garantia!... Precisamos entrar no descanso do Senhor.

Israel chega as portas da terra prometida, tudo pronto para ser conquistada
sem, estratégia, armas, sem conhecimento da terra, e até mesmo sem um
projeto, porém isso não importava porque o Senhor prometeu. Por que
amarelou aquele povo diante dos gigantes?

Há um jargão popular que diz : Deus ajuda quem cedo madruga. Ouvimos que
temos e que devemos fazer a obra de Deus. Pensamos que quando isso não
acontece, nada acontece em nossa vida. Deus usa cada um segundo a sua fé.
Sl. 127:2 Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão
de dores, pois ele supre aos seus amados enquanto dormem.
Quem são os amados do Senhor? Que suprimento tem chegado até você?
Leia Hebreus 4.1-3
Amados do Senhor são aqueles que crêem e exercitam a fé, e fazem a obra,
não pelas suas mão, mas pelas mãos de Deus. Creia o suprimento chegará.
Você tem descansado no Senhor?
Devemos sempre seguir com fé, que Deus pode realizar e devemos nos mover
neste sentido e os projetos vãos se realizar. Cremos nas coisas óbvias, mas, isso
não é suficiente.
Precisamos crer que Deus vai nos suprir, vai nos garantir, no sobrenatural.
A palavra de Deus diz que Ele não mente.
Num 23:19 Deus não é homem, para que minta; nem filho de homem, para
que se arrependa; porventura, diria ele e não o faria?

11 a 13 de Novembro – Encontro Santidade

A falta de fé levou aquele povo a desistir, e Deus se irou com eles. Ouviram de
Deus sobre a terra prometida, mas o exercício da fé, onde ficou? A fé parou nas
dificuldades, nos gigantes, nas saudades do Egito, mesmo tendo sido escravos,
queriam retroceder.
Você ja pensou em parar o seu ministério? Você se cansou quando os problemas
se agigantaram?
Para aquele povo aos olhos da carne a avaliação foi correta. Então onde foi o
erro? O que é que Deus esperava deste povo? Deus esperava que eles
confiassem nele. Que eles admitissem: não podemos vencer esses adversários,
Calebe diz o que eles deveriam fazer.
Nm 14.8-9
E quanto a nós ? Confiamos ou nos rebelamos?
Assim como eles, perdemos a benção quando deixamos de crer que a batalha
será vencida, e vencida por Deus. A promessa de Deus é para os que crêem.
Precisamos descansar, precisamos descansar na confiança, na fidelidade de
Deus. A graça Ele nos deu e nos colocou nesta estrada para andarmos Nele..
Precisamos nos manter na estrada, seguir e confiar que Deus vai dar a vitória.
Deus está em nossa vida, e Deus é a nossa garantia!... Precisamos entrar no
descanso do Senhor.
Essa semana volta a Escola Bíblica – Não deixem de participar

