Você é exemplo?
Projetos
realizados!

Wagner Fonseca

Já se passaram os três primeiros meses de 2014. Como andam os
compromissos assumidos no início do ano? Compromisso de: ler a Bíblia todos
os dias, orar (não somente nas refeições, ou antes de dormir), estudar mais a
sua Bíblia, começar a se envolver em atividades/ministério na Igreja, ou seja,
servir ao Senhor com os dons que Ele o presenteou, fazer novas amizades na
Igreja, praticar atividade física regularmente, ter uma dieta mais equilibrada...
Será que estamos progredindo nas resoluções assumidas? Talvez você tenha boas desculpas
para fugir de seus compromissos como: muito trabalho, falta de um encorajamento, distrações
(Tv, passeios, etc) e a correria do dia a dia. Mas como disse essas são desculpas, pois sempre
arrumamos tempo para aquilo que julgamos importante.
O livro de Eclesiastes diz claramente que há um tempo certo para todas as coisas debaixo do
Sol, Ec 3.1 “Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu:”.
Assim, creio que temos 24hs do dia para realizarmos o que é necessário. Se não estamos
realizando é porque estamos infringindo algum princípio básico de tempo e espaço, ou seja, às
vezes lotamos nossa agenda com mais coisas que deveria pelos motivos mais diversos. Isto pode
acarretar em alguns casos problemas em nossa saúde física, mental e espiritual. Mas, ao colocar
diante do Senhor o seu dia, montar sua agenda com a perspectiva dEle; há como reverter essa
situação.
No livro de Tiago lemos: Tg 4.13 Atendei, agora, vós que dizeis: Hoje ou amanhã, iremos para a
cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucros. 14 Vós não sabeis o que
sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois, apenas, como neblina que aparece por instante e logo se
dissipa. 15 Em vez disso, devíeis dizer: Se o Senhor
quiser, não só viveremos, como também faremos
isto ou aquilo. 16 Agora, entretanto, vos jactais das
vossas arrogantes pretensões. Toda jactância
semelhante a essa é maligna.”.
Meu conselho pra você é: faça uma
avalição sincera de seus compromissos do
começo de ano, não dê desculpas para não ter
realizado, assuma o seu erro e acerte a rota para
que possa usufruir de realizações saudáveis para
nosso Deus. Se você ainda não fez nenhum
compromisso ainda, faça, pois não há nada de
errado em fazermos planos. Pelo contrário, é
uma postura saudável e recomendada pela
Palavra de Deus Pv 16.1; 20.8; 21.5, mas devemos
realizá-los na dependência do Senhor, pois tudo
que realizarmos deve ser para Glória do Senhor.
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Pedido de Oração:
Orem por nossos planos futuros e por
nossa família.
Em breve estaremos Campinas
Mais Informações:

www.ibcu.org.br/missoes

Membros desligados por ausência prolongada:
- Carolina Fiorini
- Sheila Lumpp
Membros a serem recebidos por transferência: (*)
- Jorge Andor
- Maria Rita Andor
*Estes irmãos estão em processo de serem recebidos como membros.
Portanto, caso você saiba de qualquer coisa que desabone a doutrina ou
conduta deles, procure um dos pastores dentro de 15 dias, após este prazo
serão automaticamente aceitos como membros.
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