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O Senhor traz a existência

Leia Romanos 4.17

Ao olharmos para o mundo, para a

nossa nação, nossa família e instituição

Metodista, encontramos diversas situações

que nos fazem exercitar a nossa fé diária.

Nesse tempo percebemos que não

estamos isolados, e que o outro também

vivencia momentos complexos, pois na

verdade todos nós sofremos.

Mas precisamos compartilhar

experiências que testemunham a nossa fé

viva, e a graça abundante de Deus em nosso

cotidiano.

Enquanto Sede Regional da Igreja

Metodista em terras mineiras e capixabas,

lutamos diariamente para honrarmos com os
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nossos compromissos financeiros, assim

como uma igreja local, seja com um quadro

menor com funcionários/as e clérigos/as, ou

com um cenário bem mais complexo.

Administrar os recursos financeiros da

Igreja Local, Distrito e Região é um ato de fé,

coragem e ousadia. E quando não sabemos o

que fazer, ou para onde ir, a bondosa mão de

Deus nos surpreende e nos garante que

trará a existência o que não existe; e então

conseguimos suprir todas as necessidades

não previstas.

Lembro-me, de um tempo de final de

ano (momento em que o custo com as

obrigações trabalhistas dos/as

colaboradores/as são quase duplicadas), e

naqueles dois últimos meses não existia caixa

para liquidar o montante de nossa obrigação.
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Havíamos realizado a peça

orçamentária, mas foram atendidas

solicitações emergenciais às igrejas locais

que não estavam orçadas, não tínhamos o

que fazer.

O melhor, naquele momento, era

esperar a provisão do alto. Então, oramos! E

em dois dias, na véspera da efetivação dos

pagamentos, uma igreja local realizou um

repasse de venda de imóvel, o qual há muito

tempo estava para realizar.

E na hora certa, no momento

oportuno, o Senhor trouxe a existência os

recursos necessários para honrarmos o nosso

compromisso. O Senhor é assim, Ele faz no

momento dEle e nos surpreende sempre!

Que o Senhor possa te surpreender em cada

área da sua vida.
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Oração: 

Senhor, como é bom esperar em Ti! Oro para

que assim como a Sede Regional vivenciou

esse momento de experiência sobrenatural,

todas as igrejas locais nas pessoas de cada

pastor/a, tesoureiro/a e coordenadores/a de

Patrimônio Finanças vivam a experiência da

existência e testemunhem os seus feitos.

Pensamento para o dia: 

O Senhor entra com providência quando

saímos de cena e oramos.

Oremos:

Por todos/as os/as colaboradores/as da Sede

Regional, funcionários/as, pastores/as e

colaboradores/as voluntários/as nas igrejas

locais e distritos.

| Rev. Leomir Henrique Pascoal 


