Tornando-se justo a luz da palavra
Não devemos fazer justiça com as próprias mãos ou até mesmo com palavras.
Salmos 1:6
Nestes dias de pandemia mundial ou em qualquer tempo adverso, muitos perecem por não
conhecer verdadeiramente o Senhor nosso Deus.
Nossa instituição e todas que se podem chamar de igreja do Senhor Jesus, ensinam seus
membros a ler a Bíblia e a buscar conhecer o Senhor através dela.
Muitos perecem porque ensinam e buscam viver através de profecias e chavões criados por
mentes humanas.
Prova disso são crentes postando em suas redes sociais frases como:
"Os crentes de hoje foram treinados para frequentar igrejas."
Esta frase causa abominação em Deus, pois foi criada para dividir seu povo.
Provérbios 6:16-19
Tais pessoas não conhecem a palavra e estão servindo ao reino das trevas muitas vezes sem
perceber.
O que a Bíblia nos ensina sobre congregar?
Hebreus 10:25
Tiago 5:14-15
O ato de congregar não pode se circunstancial se você pode e não possui nenhum
impedimento físico não deixe ser enganado por Satanás.
Se queremos ser justos a luz da palavra, como o livro de Salmos nos ensina, devemos buscar
nela conhecer ao Senhor.
Além do vírus que está causando medo e terror por todo o mundo, vários outros problemas já
aconteciam e continuam acontecendo e somente conhecendo a palavra poderemos vence-los
e continuar firmes, justificados e em paz.
Alguns exemplos e textos que nos ajudarão a vencer situações difíceis confiando no poder do
Senhor.
-Problemas que não se resolvem nunca.
Mateus 11:28-30
Já tentou de tudo mas nunca deu certo. Que tal tentar colocar sua confiança nas mãos daquele
que te promete alívio?
-Saúde
Provérbios 3:7-8
Provérbios 14:30
-Depressão
Provérbios 17:22
Limpe o seu coração com a leitura da palavra constantemente.
O discípulo precisa conhecer o seu Senhor e se alegrar em suas promessas para aqueles que
cumprem seus mandamentos.

Viver por fé e não por vistas é somente para quem tem coragem e deseja provar do Reino dos
céus ainda aqui nesta Terra.
Salmos 89:14-17
Deuteronômio 7:7-11
Decida hoje ser justo mediante a Bíblia e viver as promessas que Deus tem pra ti.

