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 Meus queridos amigos, bom dia! e todos os seus. Como está a sua relação com Deus? Tenho uma historinha interessante que vai ilustrar bem a questão. Morreram um taxista e um pastor e ao chegarem ao céu, um anjo os direcionou para a esperada morada eterna.O motorista foi direcionado a uma belíssima mansão, esplêndida. Já o pastor foi encaminhado a uma pequena habitação. "Pera aí", reclamou o religioso. Eu tenho 35 anos de ministério, preguei o evangvou viver, eternamente, nessa pequena casa? E esse aí, um mero taxista, vai para aquela mansão?   O anjo o retrucou, "Pois é Pastor, durante essas mais de três décadas e senhor pregava o evangelho em que, pelo menos, mais da da sua congregação dormia, aqueles que não adormeciam, ficavam nos seus celulares buscando as últimas notícias nas redes sociais. Mas esse taxista, mesmo sem nenhuma formação teológica, conduzia o seu veículo de uma forma tão irresponsável, tão loucsúplica a Deus, convertiamvivos ao fim da corrida, serviressaltou o anjo, converteu muito mais pessoas do que o senhor por três décadas."  É só uma ilustração, mas traz uma verdade que impera em nossas vidas: quando tudo vai bem, nos esquecemos de Deus. Somente quando a tormenta toma conta de nossas vidas é que lembramos que há um Deus que pode nos socorrer.  Assim acontece, também, com o recém convertido, cuja paixão pelo Senhor é perceptível a todo instante, mas com o passar dos anos esse 
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Meus queridos amigos, bom dia! Uma ótima sexta-feira para você e todos os seus. Como está a sua relação com Deus? Tenho uma historinha interessante que vai ilustrar bem a questão. Morreram um taxista e um pastor céu, um anjo os direcionou para a esperada morada eterna.O motorista foi direcionado a uma belíssima mansão, esplêndida. Já o pastor foi encaminhado a uma pequena habitação. "Pera aí", reclamou o religioso. Eu tenho 35 anos de ministério, preguei o evangelho por mais de três décadas e vou viver, eternamente, nessa pequena casa? E esse aí, um mero taxista, vai O anjo o retrucou, "Pois é Pastor, durante essas mais de três décadas e senhor pregava o evangelho em que, pelo menos, mais da da sua congregação dormia, aqueles que não adormeciam, ficavam nos seus celulares buscando as últimas notícias nas redes sociais. Mas esse taxista, mesmo sem nenhuma formação teológica, conduzia o seu veículo de uma , tão loucamente, que os seus passageiros, em súplica a Deus, convertiam-se instantaneamente, prometendo, se chegassem vivos ao fim da corrida, servi-Lo até o fim de suas vidas. Esse taxista, ressaltou o anjo, converteu muito mais pessoas do que o senhor por É só uma ilustração, mas traz uma verdade que impera em nossas vidas: quando tudo vai bem, nos esquecemos de Deus. Somente quando a tormenta toma conta de nossas vidas é que lembramos que há um Deus que ntece, também, com o recém convertido, cuja paixão pelo Senhor é perceptível a todo instante, mas com o passar dos anos esse 
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feira para você e todos os seus. Como está a sua relação com Deus? Tenho uma historinha interessante que vai ilustrar bem a questão. Morreram um taxista e um pastor céu, um anjo os direcionou para a esperada morada eterna. O motorista foi direcionado a uma belíssima mansão, esplêndida. Já o pastor foi encaminhado a uma pequena habitação. "Pera aí", reclamou o religioso. Eu elho por mais de três décadas e vou viver, eternamente, nessa pequena casa? E esse aí, um mero taxista, vai O anjo o retrucou, "Pois é Pastor, durante essas mais de três décadas e senhor pregava o evangelho em que, pelo menos, mais da metade da sua congregação dormia, aqueles que não adormeciam, ficavam nos seus celulares buscando as últimas notícias nas redes sociais. Mas esse taxista, mesmo sem nenhuma formação teológica, conduzia o seu veículo de uma que os seus passageiros, em íntima se instantaneamente, prometendo, se chegassem Lo até o fim de suas vidas. Esse taxista, ressaltou o anjo, converteu muito mais pessoas do que o senhor por mais de É só uma ilustração, mas traz uma verdade que impera em nossas vidas: quando tudo vai bem, nos esquecemos de Deus. Somente quando a tormenta toma conta de nossas vidas é que lembramos que há um Deus que ntece, também, com o recém convertido, cuja paixão pelo Senhor é perceptível a todo instante, mas com o passar dos anos esse 



 

 

Roberto de amor vai esfriando, esfriando e termina numa relação morna, sem o menor tempero. É o que o livro do Apocalipse chama de abandono do(Apocalipse 2:2-5).  O texto, a seguir, da UMBET, segue essa mesma temática: ABANDONO  “Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente Aquele que os chamou pela graça de Cristo, para seguirem outro evangelho que na realidade, nEvangelho. (...)” Há uma história de um escravo que procurou, apesar da injustiça, ser fiel ao seu “dono” ao longo de sua vida. Com o tempo sua fidelidade foi sendo reconhecida e esse escravo começou a conquistar certas posições naquela fazenda. Até que um dia ele se tornou o encarregado de todos. O dono da fazenda confiava muito nele.  Segundo o que dizem, mesmo tendo uma boa remuneração e prestígio, o escravo sempre procurava ir até a senzala e ficava lá por algum tempo, todo dia. Num tom de interrogatório, esse expor essa atitude e ele respondeu: “Eu não posso me esquecer do lugar de onde eu vim, eu não posso perder as minhas raízes”. Percebe?  Seguramente esse homem mudou sua expectativa de vida segundo o que conquistou, mas seu coração buscava manter as convicções que garantiam sua humildade, honestidade, bondade, fidelidade, amor, e outros valores mais. Pensando nesta história, quero convidáreavaliação da sua vida: “O que foi feito de  Creio que alguns, senão a maioria, diria que está tudo bem! “A vida com Deus está ótima”. Será que suas respostas neste sentido estão no mesmo nível?   Certamente aquele primeiro amor existiu, uma experiência pessoal com o Senhor Jesdia a dia com Ele agora, hoje? Talvez essa mania de segregar a vida tendo uma vida material, vida profissional, vida conjugal, vida espiritual e outras vidas mais é que dificultam a visão sobre o que Deus quAbundante.   O apóstolo Paulo falava sobre a inconstância dos gálatas que acabara de se converter e já estavam se desviando para outra coisa que não era o Evangelho de Cristo. O desafio para mim e para você é considerar o que o Senhor Jesus Cristo quer de nossas vidas,
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Roberto de experimentaremos de uma vida abundante. Consegue resumir tudo e todas as coisas em apenas "vida com Deus"?  Pense Nisto  Devemos deixar de segregar a vida e devemos manter o foco nEleque corrigirá a nossa visão acerca de tudo que nos rodeia. É essa visão corrigida (pelo Espírito Santo de Deus) que nos permitirá experimentar mais de Deus. Verifique que caminho que você está andando e não seja um “inconstante”. Deus tem um plano para voDeus, independentemente da área ou do momento.  Ore   “Senhor como é fácil perder percepção da Tua presença com coisas tão fúteis. Reconheço que isso acontece por causa da minha natural inclinação para o pecado. Livraestar onde Tu estás. É m Nome de Jesus que oro. Amém”  Fonte: Hagton www.umbet.org.br 

Roberto de Albuquerque Cezarexperimentaremos de uma vida abundante. Consegue resumir tudo e todas as coisas em apenas "vida com Deus"?  Pense Nisto  Devemos deixar de segregar a vida e devemos manter o foco nEleque corrigirá a nossa visão acerca de tudo que nos rodeia. É essa visão corrigida (pelo Espírito Santo de Deus) que nos permitirá experimentar mais de Deus. Verifique que caminho que você está andando e não seja um “inconstante”. Deus tem um plano para você! Concentre-se em ter vida com Deus, independentemente da área ou do momento.  “Senhor como é fácil perder percepção da Tua presença com coisas tão fúteis. Reconheço que isso acontece por causa da minha natural inclinação para o pecado. Livra-me destas armadilhas Senhor. Eu só quero estar onde Tu estás. É m Nome de Jesus que oro. Amém”  Hagton  www.umbet.org.br 

Albuquerque Cezar experimentaremos de uma vida abundante. Consegue resumir tudo e todas as 
Devemos deixar de segregar a vida e devemos manter o foco nEle que corrigirá a nossa visão acerca de tudo que nos rodeia. É essa visão corrigida (pelo Espírito Santo de Deus) que nos permitirá experimentar mais de Deus. Verifique que caminho que você está andando e não seja um se em ter vida com 
“Senhor como é fácil perder percepção da Tua presença com coisas tão fúteis. Reconheço que isso acontece por causa da minha natural estas armadilhas Senhor. Eu só quero 


