Clame e Deus te ouvirá!
Leia 2 Crônicas 7. 11-16
“Clama a mim, e responder-te-ei, e anunciarte-ei coisas grandes e ocultas, que não
sabes.” (Jr 33.3)
Quando Salomão finalizou a construção
do templo, ele fez a dedicação e promoveu
as ofertas necessárias em gratidão a Deus
pela conclusão da obra.
E Deus o respondeu e colocou normas

e formas as quais àquele povo precisava
estar atento, para que tivessem resposta às
suas orações.
O obreiro que assume a direção de
uma congregação ou ponto missionário tem
como maior desejo de seu coração que
chegue este dia, em que ele possa assim
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como Salomão, contemplar e glorificar a

Deus pela conclusão da obra, ou seja, a
emancipação da congregação. Grandes são
os desafios a serem vencidos em uma
congregação, e o maior deles é a falta de
recursos humanos, o que faz com que o
obreiro tenha que se desdobrar para a
realização dos trabalhos litúrgicos.
Ao

assumir

a

congregação

em

Milionários este foi um dos grandes desafios.
Pois faltava não apenas o recurso material,
mas principalmente o humano. E diante de
tal situação a minha oração constante era
para que o Senhor da Seara enviasse os
ceifeiros. “E dizia-lhes: Na verdade, a seara
é grande, mas os trabalhadores são poucos;
rogai, pois, ao Senhor da seara que mande
trabalhadores para a sua seara.” Lc 10.2
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Ainda não alcançamos o nosso objetivo
principal

que

é

a

emancipação.

Mas

queremos fazê-lo de forma consciente, de
maneira que não venha haver falta, mas
abundância. Os ceifeiros têm chegado, a obra
está acontecendo, e dia após dia o Senhor
tem acrescentado.
Oração:
Senhor, adestra as nossas mãos para a
realização da Tua obra, e mostra-nos o fruto
do nosso trabalho!
Pensamento para o dia:
“A perseverança produz o fruto”.
Oremos:
Pelas congregações e pontos missionários.
|Rev. José Edmilson Jardim
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