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Mensagem do Culto da Virada 2013
Pr. Jacson Irio Andrioli
Este será o último culto do ano de 2013. O que poderíamos falar deste ano, em relação à vida de fé, milagres, respostas, pedidos,
esperança, surpresas? Só teríamos uma resposta: MUITO OBRIGADO SENHOR, POR TUA FIDELIDADE!!!
Imagino que você irá concordar comigo: apesar de nossas falhas e infidelidades, Deus foi Deus em nossas vidas e colocou muita
coisa no lugar!
Quantas bênçãos tivemos no ano de 2013?
"O Senhor te abençoe e te guarde; o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça; o Senhor volte para ti o seu
rosto e te dê paz." (Números 6:24-26)
O Senhor é o Deus da benção! Deus é a origem de toda boa dádiva! (Tiago 1.16-17)
O Senhor Deus é quem nos guarda. (Salmo 121) Que o Senhor nos guarde do mal, nos guarde em sua vontade e nos guarde em seu
amor eterno!
Quero te falar de algo tremendo! Veja Números 6:25. ?Resplandecer o seu rosto? nada mais é que a presença de Deus perto de sua
vida. ?Sobre ti? significa que Ele é um Deus de perto e não de longe que se importa com cada indivíduo e com cada situação. Que
neste novo ano, o Pai dos céus resplandeça o seu rosto sobre sua vida!!!
Sempre estamos pedindo por misericórdia de Deus, o seu significado, é manifestação de amor, bondade, benevolência para conosco.
Em Êxodo 20.6, vemos a aliança de misericórdia para aqueles que guardam os mandamentos. Misericórdia é, assim, o amor
perdoador, gracioso, que não desiste de nós, apesar de nossos fracassos e equívocos! Que a misericórdia de Deus seja abundante
sobre sua vida em 2014!
*O verso 26 diz: " o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê paz". Significa que Deus ouve nossa oração e olha pra cada um de nós a
fim de nos socorrer e nos dar a paz. Não vemos a Deus, que está no céu, mas sentimos e sabemos que Ele está nos olhando e nos
socorrendo sempre que precisamos.
Deve ser triste para pessoas que não conseguem acreditar e nem sentir a presença de Deus Pai nos acolhendo e nos acalmando em
tempos de dificuldade.
Vivemos em um mundo que carece de paz. Muito se fala em paz, especialmente nas mensagens de felicitações por conta da ?virada
do ano?. Há manifestos públicos e desejos privados por paz em todos os níveis de relacionamentos. Mas qual a paz que se procura?
Jesus disse:
?Deixo-vos a paz, a Minha paz vos dou; não vo-la dou como a dá o mundo?. (João 14:27).
Nós, filhos de Deus, cremos que a paz tem nome: JESUS! A paz, só será real quando o Senhor da Paz promovê-la em nosso coração
inclinado para a guerra. A paz verdadeira nos relacionamentos, começa quando o nosso coração se encontra com Cristo e passamos a
desfrutar da Paz de Deus! (Romanos 5:1)
Conte quantas Bênçãos são!!!
Entre em 2014 conosco nesta construção! Construção da fé, construção do caráter, construção da esperança no Deus Todo Poderoso.
?Que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança,
pelo poder do Espírito Santo.? (Romanos 15.13)
Feliz Ano Novo!!! Deus construa a Sua História em nossas vidas!!!
Acesse a página MENSAGENS para ler outros artigos, estudos e mensagens. Temos muito conteúdo para você conhecer e
estudar
sobre a
Palavra de
Deus.]

Output as PDF file has been powered by [ Universal Post Manager ] plugin from www.ProfProjects.com

| Page 1/1 |

