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CULTOS E REUNIÕES
SEDE
Templo 1: Araguaia, 410
Templo 2: Araguaia, 391

DOMINGO
Templo 1:
Escola Bíblica.................9h30
Templo 2:
Oração.........................17h00
Culto............................18h00
SEGUNDA-FEIRA
Templo 1
Instituto Bíblico...........20h00
TERÇA-FEIRA
Templo 1:
Oração de mulheres....10h00
QUARTA-FEIRA
Templo 2:
Lanche ........................19h30
Culto .........................20h00
QUINTA-FEIRA
Templo 1:
Instituto Bíblico ......... 20h00
SÁBADO (1º e 3º do mês)
Templo 1:
Culto de jovens...........19h00

CULTOS E REUNIÕES
CONGREGAÇÃO
Congregação:
Rua Independência, 45

DOMINGO
Oração.........................17h00
Culto............................18h00
QUARTA-FEIRA
Culto ......................... 20h00

Acompanhe o site:

www.igrejamaanaim
.com.br

“Em paz me deito e logo adormeço, porque só Tu, ó Senhor, me fazes
viver seguro e sem medo”. Salmos 4:8
(Por Pr. Eduardo)
Você talvez esteja passando por um momento difícil, mas por sua perspectiva,
tudo parece ensolarado e claro. No entanto, as tempestades vêm. Às vezes, elas
assolam nossa vida com rajadas de ventos fortes. Como manter a paz quando as
provações nos atingirem? A resposta está em um relacionamento profundo e
constante com Jesus Cristo e Sua Palavra. É provável que quando a adversidade
vier, uma das primeiras coisas que você fará será perguntar o porquê dela.
Depois, você questionará que tipo de impacto ela terá sobre sua vida. Embora
reações como essas sejam normais, também precisamos voltar-nos para Aquele
que tem todo o poder, conforto e segurança firmes em suas mãos, pois nada foge
do seu controle. Além de Deus, ninguém está preparado para lidar com nossos
problemas. Ele nunca intentou que fossemos fortes por nossa própria conta. Ele
deseja que encontremos coragem, atitude, disposição, esperança e força Nele e
na sua Palavra para suportar o dia mal. Muitos se perguntam “o que devo fazer
para mudar os sentimentos de ansiedade que tenho quando estou sob pressão?”.
Um dos primeiros passos é reconhecer que a ansiedade se opõe à paz. Ansiedade
é o ventilador que inflama as chamas das dúvidas e da confusão; e tem a
capacidade de deixar-nos tomados pela preocupação e pelo medo. Quando nos
entregamos aos pensamentos de ansiedade, perdemos o nosso foco e nossa
mentalidade espiritual. O segredo para vencermos a ansiedade é encontrado
apenas na presença de Deus e na Sua Palavra. O Apostolo Paulo nos adverte em
Filipenses 4:6-7 “Não andeis ansiosos por motivo algum; pelo contrário, sejam
todas as vossas solicitações declaradas na presença de Deus por meio de oração
e súplicas com ações de graça. E a paz de Deus, que ultrapassa todo
entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo
Jesus”. O que você daria para conhecer a paz de Deus? Você está disposto a
renunciar a raiva que assombra sua alma porque alguém fez algo para feri-lo?
Deus sabe a dor que você está sentindo. Você confiaria no Senhor com
tranqüilidade, sabendo que Ele não se esqueceu de você e está pronto para te
curar? A Paz de Deus é inabalável porque nunca houve um momento ou situação
em que Deus tenha se sentido perturbado. A paz e a presença de Deus são certas
e não se abalam. Portanto, não se abale com a situação que você se encontra.
Você realizará muitas coisas grandes e poderosas quando mantiver o foco
somente Naquele que te criou: Deus. Em um dos momentos mais difíceis da sua
vida, Davi escreveu o Salmo 57:1-3 “Tem misericórdia de mim, ó Deus, tem
piedade de mim! Pois em Ti a minha alma encontra refúgio. Eu me refugiarei à
sombra das Tuas asas, até que passe o perigo que me persegue. Clamo a Deus, o
Altíssimo, ao Deus que sempre me dispensou sua proteção. Dos céus Ele me
enviará o Seu livramento e a salvação, me protegerá com Seu amor
misericordioso e fará fracassar todos os intentos daqueles que me perseguem
impiedosamente. Envia a Sua misericórdia e fidelidade”. Como Davi pôde
escrever palavras tão confiantes, especialmente quando o rei Saul tentava matálo? Davi sentia paz divina inabalável dentro do seu coração, estava certo de que
Deus protegeria sua vida e cumpriria as promessas que lhe havia feito. O lugar
mais seguro para você quando as provações vierem é nos braços do Pai. Após sua
ressurreição, Jesus apareceu aos seus discípulos e disse-lhes: “Paz seja convosco”
(João 20:19). Não se trata de, apenas, uma saudação. O Senhor tinha um
propósito específico em mente. Ele se referiu à paz de Deus, inalterável,
inabalável e eterna. A paz que Ele havia pagado na cruz, como descrito em (João
14:27; Romanos 5:1 e Efésios 2:13-16). A paz de que você precisa hoje. Algo te
preocupa? Um conflito, uma tristeza ou situação que fugiu do seu controle? Ouça
a palavra de Deus, ouça a voz do Espírito Santo de Deus: “Paz seja convosco”.
Deixe essa paz invadir seu coração. Conte-lhe tudo o que está sentindo. Ele
entende e sabe que sua vida pode ser difícil, mas Ele tem uma solução: corra para
os braços de amor do nosso Senhor Jesus Cristo.
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