Esperando em Deus
“DEUS é o nosso refúgio e fortaleza, socorro
bem presente na angústia”. (Sl 46:1)
No Salmo 46, o Salmista nos apresenta
uma oração para os momentos de maiores
adversidades da nossa vida. Ele está seguro,
não importa o que aconteça. “Deus é o seu
refúgio e fortaleza, auxílio sempre presente
na adversidade”.
Estamos vivendo nos últimos anos um
tempo de espera, seja ela na vinda do nosso
Senhor Jesus ou do seu socorro para nossas
vidas.
São tempos difíceis, mas também são
tempos em que vemos a mão do Senhor

operar milagres diariamente na vida do seu
povo.
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Pela misericórdia do Senhor, participo
da COGEAM, Coordenação Geral de Ação
Missionaria. Ultimamente estamos vivendo
de forma acelerada.
Por isso temos entendido que é
necessário vivermos “um dia de cada vez”,
pois vemos as necessidades e dificuldades
que nossas Igrejas e instituições têm
enfrentado.
Temos crido que a mão de Deus é
poderosa para operar milagres em nossa
vida.
Desta forma nossos encontros sempre
se iniciam com uma devocional, pois sem a
presença de Deus as decisões, que muitas
vezes

são

difíceis,

não

poderiam

ser

tomadas.
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Cremos no que a palavra de Deus nos
diz em Provérbios 16.1: “O coração do
homem pode fazer planos, mas a resposta
certa vem dos lábios do Senhor”.
Buscamos fazer sempre a vontade de
Deus, dialogando, discutindo e celebrando
juntos em todos os momentos, sempre
ESPERANDO EM DEUS! Pois é Ele quem nos
guia e nos livra de toda cilada do maligno.
Independente

do

tamanho

da

adversidade que estamos enfrentando como
Igreja, cremos que Deus é um refúgio eterno
e inabalável.
Ele está sempre por perto!
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Oração:
Senhor Deus! Nós clamamos em nome de
Jesus, assim como o Senhor nos constitui
como cabeça, estamos aqui para Te servir e
Te honrar! Guia-nos conforme a Tua vontade,
para que todos os povos possam ver em nós
a perfeita e agradável presença do Senhor.
Cremos na restauração da Sua Igreja em
todo

o

território

brasileiro

de

forma

irreversível e irrevogável. Em nome de Jesus,
amém!
Pensamento para o dia:
Deus é o nosso socorro bem presente.
Oremos:
Para que a nossa igreja seja completamente
sarada.
|Ayron Ramos Goese
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