A PALAVRA TEM UM GRANDE VALOR
CAPAZ DE SALVAR UMA VIDA – O TESTEMUNHO O valor da palavra.
A palavra de Deus, fonte de sabedoria para a humanidade, revela-nos todos os
acontecimentos da atualidade. Disse Jesus: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu
venci. Quando Jesus disse essas palavras, ele bem sabia o que iria acontecer em breve, e Ele
estaria nos preparando para os acontecimentos atuais, hoje estamos contemplando apenas o início
de tudo isso, aviões caindo em toda parte, terremotos em vários lugares, a fome se alastrando por
toda parte, o amor se esfriando, filho contra pai e pai contra filho, marido abandonando sua esposa
e vice-versa, entre outros acontecimentos, isso é apenas o começo da grande aflição que está por
vir. Na realidade o que precisamos fazer é orar e pedir ao Senhor Jesus que nos segure com a sua
destra e abra os nossos olhos para enxergarmos realmente o que está acontecendo. Precisamos
despertar para os sinais que estão acontecendo e encarar com seriedade e responsabilidade o alerta
dado pelo Senhor, meditar diariamente na Bíblia, analisar profundamente o seu conteúdo e colocar
em prática o que nela está escrito por Deus. Não podemos ocupar o nosso tempo com coisas
desprezíveis, a TV e a Internet nos dias de hoje são as vilãs pelo consumo do nosso tempo,
gastamos mais tempo na TV e na Internet do que lendo a palavra de Deus, por que isso acontece?
Simplesmente porque perdemos o interesse pela Palavra de Deus, e o que dizer to tempo gasto
com periódicos e livros de péssimo conteúdo que não contribuem para nada, trazendo somente
desgraça para aqueles que assim o procedem, aonde chegaremos? Não tem outra resposta a não ser
a presença de Deus em nossas vidas, precisamos conhecer a verdadeira fonte de sabedoria que é a
Bíblia Sagrada, precisamos buscar respostas no seu conteúdo, precisamos aprofundar e mergulhar
indubitavelmente nas suas páginas são 1.189 capítulos, 31.104 versículos, será se ainda há tempo
para perdermos? Somente através dela podemos vencer todas as dificuldades, bem como as
doenças da atualidade que estão matando a alma e assolando a humanidade, as quais são
chamadas, no mundo da psiquiatria, como doenças psicossomáticas com a depressão, a ansiedade,
o ódio, o rancor, o câncer e outras mais que ainda não são conhecidas no jargão da medicina.
Somente através da Bíblia Sagrada é que a humanidade poderá ser transformada, pois
ela a reposta de Deus. As pessoas estão sem direção, sem rumo e sem orientação, pois um cego
não pode guiar outro cego, as pessoas precisam de Deus, sem ele não chegará a lugar algum.
Os lares estão destruídos, as pessoas se divorciaram de Deus, e o pior ainda é que
quando falamos de Jesus para alguém ele fica furioso porque não quer ouvir falar no nome de
Jesus, a que ponto chegou que culpa tem o Senhor Jesus, que morreu na cruz pelo pecado da
humanidade, pela miséria espiritual das pessoas, ele não tem culpa nenhuma, elas é que precisam
reconhecer suas misérias e voltar ao primeiro amor e se converter ao evangelho sem perda de
tempo, para que essa palavra chegue ao coração e faça uma verdadeira transformação.
Muitos estão batendo em portas erradas ou andando por caminhos tortuosos, procurando
refúgio nas drogas, na bebida e na prostituição, mas somente Deus poderá guiá-las por um
caminho certo. Precisamos bater na porta certa; disse Jesus pedir, pedir e dar-se-vos-à, batei, batei
e abrir-se-vos-à, buscai e achareis. Quem pede a Jesus, recebe, e quem o busca, acha, e quem bate
na porta dele, ele abr. Quando procuramos um médico é porque estamos doentes e precisamos de
um remédio, e quando o médico nos receita um medicamento acertado, que maravilha, que alívio.
Da mesma forma é a vida espiritual, a doença espiritual ainda é pior do que a doença física,
porque médico humano nenhum poderá curar a doença espiritual, somente o Senhor Jesus.
Disse Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao pai se não for através de
mim; Vinde a mim todos que estais cansados e oprimidos e eu vos aliviarei, tomai sobre vós o
meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e encontrarei descanso para
vossas almas. Descanse no Senhor, tenha paz no Senhor, Alegre-se no Senhor. Que o Senhor Jesus
venha te abençoar através desta mensagem.
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