Buscar o que me traz Esperança
“Todavia, lembro-me também do que

na cruz que os teus pecados foram

vocês. Creiam em Deus; creiam tam-

começou, Ele a terminará!

pode dar-me esperança: Graças ao

perdoados, foi na cruz que eu e você

bém em mim. Na casa de meu Pai há

grande amor do Senhor é que não so-

fomos alcançados pelo amor do Pai,

muitos aposentos; se não fosse assim,

“Estou convencido de que aquele

mos consumidos, pois as suas miser-

pela Graça derramada sobre nós!

eu lhes teria dito. Vou preparar-lhes lu-

que começou boa obra em vocês, vai

icórdias são inesgotáveis. Renovam-se

Foi na cruz que Jesus bradou: Está

gar. E se eu for e lhes preparar lugar,

completá-la até o dia de Cristo Jesus.”

cada manhã; grande é a tua fidelidade!

consumado! Olhe para a cruz e você

voltarei e os levarei para mim, para que

Filipenses 01:06

Digo a mim mesmo: A minha porção é

verá a tua salvação: “Todos odiarão

vocês estejam onde eu estiver.” João

o Senhor; portanto, nele porei a minha

vocês por minha causa, mas aquele

14:01-03

esperança. O Senhor é bom para com

que perseverar até o fim será salvo.”

aqueles cuja esperança está nele, para

Mateus 10:22. Você verá a cura: “Mas

com aqueles que o buscam; é bom

ele foi transpassado por causa das nos-

esperar tranqüilo pela salvação do Sen-

sas transgressões, foi esmagado por

Não deixe que ela seja menor que

de estabelecer o Reino de Deus, que

hor.” Lamentações 03:21-26.

causa de nossas iniqüidades; o castigo

a glória que nos foi prometida e que

não é material, terreno ou físico, mas

Esperança de um dia vê-lo face a
face, Esperança de ser aperfeiçoado

Qual tem sido sua esperança?
Essa deve ser a nossa esperança!

pela palavra que temos ouvido e crido
e assim, concluirmos nosso chamado

que nos trouxe paz estava sobre ele,

está por vir. Não deixe que as coisas

Espiritual.E só conhecerão este reino

Em momentos difíceis, em situações

e pelas suas feridas fomos curados.”

terrenas ocupem ou tenham mais valor

aqueles que viverem em espirito,

de grande pressão, perdas, sofrimen-

Isaías 53:05. Você verá o caminho a

do que a salvação concedida por Je-

porque as coisas espirituais são dis-

to, sejam elas causadas no corpo ou

seguir: “Respondeu Jesus: ‘Eu sou o

sus na cruz do calvário. Não deixe ser

cernidas por aqueles que andam em

até mesmo na alma, somos levados a

caminho, a verdade e a vida. Ninguém

guiado pelo teu coração, pois ele pode

espírito. “Quem não tem o Espírito não

buscar um socorro, algo que reverta,

vem ao Pai, a não ser por mim.’.” João

te enganar, mas busque ser guiado

aceita as coisas que vêm do Espírito

que mude, que nos leva a outro lugar

14:06. Você verá tudo o que Ele pode

pelo Espirito Santo e pela Sua palavra,

de Deus, pois lhe são loucura; e não é

e nos livre de cada momento em que

fazer por ti: “Entregue o seu caminho

aquela que nos foi revelada. Traga aq-

capaz de entendê-las, porque elas são

estejamos sendo levados a viver.

ao Senhor; confie nele, e ele tudo fará.”

uilo que lhe traz esperança! Olhe para

discernidas espiritualmente.” 1 Corín-

Salmos 37:05

cruz! Encha a tua vida das promessas

tios 2:14

Eu poderia ser amigável e te falar ou
te levar a acreditar que a vitória chegou

do Senhor sobre a tua vida, as tuas

hoje e que tudo vai mudar porque você

Olhe para a cruz, lembre-se do que

mãos são mãos que podem curar e lib-

Quando estiver em meio as situ-

não pode passar por estas coisas, pois

Jesus padeceu para que hoje eu e você

ertar. A tua boca pode ser usada para

ações difíceis e que trazem aflições,

o evangelho é amor, é salvação etc.

pudéssemos estar na presença D’Ele

restaurar, para perdoar, para liberar as

olhe para a cruz e se lembre que Jesus

Mas o que a palavra me fala, revelada

e tendo dentro de nós o Seu Espirito.

bênçãos espirituais! Não olhe para as

sofreu para que nós pudessemos al-

pelo Espírito Santo, é que passaremos

Portanto sejamos fortes, lutemos con-

coisas desta terra, pois elas são pas-

cançar a Salvação! Nada nem ninguém

por estes momentos sim, pois Jesus

tra nossa carne, nossas vontades, nos-

sageiras. Busque as espirituais!

poderá nos me afastar deste amor!

disse:

sos medos e nossas frustações! Pedro

“Eu lhes disse essas coisas para
que em mim vocês tenham paz. Neste

nos ensina: “Lancem sobre ele toda a

“Não acumulem para vocês tesouros

sua ansiedade, porque ele tem cuidado

na terra, onde a traça e a ferrugem

de vocês.” I Pedro 05:07

destroem, e onde os ladrões arrombam

mundo vocês terão aflições; contudo,
tenham ânimo! Eu venci o mundo”.
João 16:33

e furtam. Mas acumulem para vocês
Dessa forma você trará para o teu

tesouros no céu, onde a traça e a fer-

coração aquilo que lhe traz esperança,

rugem não destroem, e onde os ladrões

confiança, de saber que Deus te es-

não arrombam nem furtam. Pois onde

É nesses momentos difíceis que de-

colheu e te deu aquilo de mais valioso

estiver o seu tesouro, aí também estará

vemos olhar para a Cruz! Precisamos

para morrer em teu lugar e depois en-

o seu coração.” Mateus 06:19-21

lembrar da cruz, precisamos olhar para

viou o Seu próprio Espirito para habi-

a cruz todos os dias!

tar dentro de nós, para que seguindo

Olhe para o céu, olhe para o Pai!

Nos momentos bons, nos difíceis,

Sua palavra, alcancemos a salvação e

Olhe para Jesus, olhe na direção do

naqueles de provações, de solidão de

cheguemos até o lugar que Ele foi nos

Teu Salvador! Lembre-se que foi Ele

busca, de respostas, olhemos para a

preparar!

que morreu na cruz em nosso lugar e

cruz! A tua salvação partiu da cruz, o
início da tua vida, partiu da cruz! Foi

Ele não morreu por nada, Ele morreu
“Não se perturbe o coração de

para te salvar e a boa obra que Ele
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