O TIME
DE DEUS

Max Lucado diz que se estamos em
um time vencedor, nos tornamos
vencedor e ganhamos o prêmio,
mas não por nosso mérito, mas
apenas por estarmos no time certo.

2014 foi ano de copa do mundo aqui
no Brasil. Apesar dos protestos que
aconteceram, muitos vibraram nos
dias dos jogos de nossa seleção. O
Brasil todo andou pelas ruas com
camisa verde e amarela, chapéu
azul, vuvuzela na mão esperando a
hora do gol e com a bandeira
erguida para passar força ao time.

E não pense que não temos
bandeira também. Anote o versículo
de Isaías 59.19 no seu caderno, no
seu celular ou aonde for. Ele diz
assim: "Vindo o inimigo como uma
corrente de águas, o Espírito do
Senhor arvorará contra ele a sua
bandeira” . Incrível, não?

Você e eu fazemos parte de um
time. Mesmo aqueles que não tem
um
relacionamento sério
com
nenhum esporte (como eu). Um
time infalível, que entramos quando
aceitamos Jesus como único e
suficiente Salvador. Um time que
envolve o Pai, o Filho e o Espírito
Santo. E olha, também precisamos
estar preparados para jogar neste
time e ir com tudo na batalha contra
o pecado. Mas sabe o que é
melhor? É que quando estamos
fracos, não dispostos a jogar, o trio
vence por nós, basta estar ao lado
dEle.

Quando estamos diante de uma
grande batalha, quando o inimigo
vem pra cima como uma grande
corrente de água, daquelas que
destroem um país em minutos, o
Senhor levanta a sua bandeira, e
como uma forte parede, não deixa
que os ataques nos atinja. Enilda
Falcão Lins diz que "Ele é a nossa
Bandeira! Ele luta as nossas
batalhas e nos concede a vitória!
Amém? Uma bandeira representa
lutas e conquistas de um povo, e, o
Senhor Deus é quem nos dá a
vitória diante das batalhas que
travamos
contra
Satanás".
Convoque muitas pessoas para este
time até Jesus voltar, para
celebrarmos juntos a grande vitória
no céu!

COMPARTILHEJESUS® - TODOS OS DIREITOS RESERVADOS
WWW.COMPARTILHEJESUS.COM.BR

