Gênesis 1:2

A terra era sem forma e vazia
Você com certeza já passou por momentos
difíceis. Momentos em que tudo parecia estar
sem forma e vazio. Dias em que não sabias o
que fazer, nem quais deveriam ser os
próximos passos. Nesses dias parece que tudo
está parado, paralisado e nublado. Não
enxergamos o brilho de sol e nos sentimos
desanimados e até sem força.
Talvez você iniciou um projeto cheio de
ânimo mas agora parece que a ideia não foi
boa e você se sente incapaz de continuar o
que INICIASTE... (família, novos passos,
novo emprego, uma vida espiritual constante,
etc...)
Mas lembre-se que até a terra criada por Deus
estava sem forma e vazia; caótica!
Tenha paciência, há uma solução!

Gênesis 1:2

O Espírito de Deus
se movia sobre a face das águas
Nos momentos difíceis parece que Deus está
longe, e que ele não está agindo. Mas as
coisas não são bem assim como pensamos
pois... O Espírito de Deus está MOVENDO!
O Espírito de Deus sempre está em contante
MOVIMENTO. Há algo que está entre você e
o próximo passo, é como uma barreira
impenetrável, mas o Espírito de Deus vai te
ajudar a ultrapassar essa barreira, pois aquilo
que você começou, você vai finalizar com
SUCESSO, não temas! As mãos de Zorobabel têm lançado os
alicerces desta casa; também as suas mãos a acabarão, para que saibais que o
Senhor dos Exércitos me enviou a vós. Zacarias 4:9

Talvez você está no meio de muitas águas e
não sabe como sair dessa situação. Mas já
comece a se alegrar, Deus está olhando para
você, ele sabe que você precisa de uma ajuda
SOBRENATURAL...

Gênesis 1:3

E disse Deus: Haja luz. E houve luz!
Para que o SOBRENATURAL de Deus
aconteça, precisamos ter uma direção NOVA,
novas estratégias e precisamos ser
RENOVADOS na nossa maneira de pensar e
agir. Precisamos acordar! (leia Efésios 5:14)
Podemos até saber que o Espírito de Deus
está perto de nós e até EM NÓS, mas para
tomarmos novos passos precisamos de UMA
PALAVRA revelada, uma palavra falada pela
BOCA DE DEUS... Deus falou: Haja luz... e
houve luz! O que Deus fala acontece.
Deus está te iluminando hoje com a sua LUZ,
os tempos escuros acabaram, Deus te dará
hoje uma palavra revelada para a situação que
estás enfrentando. Há uma solução! Há uma
saída! Há um socorro! Há uma novidade de
Deus que te aguarda. Obedeça a palavra de
Deus e prosperarás!
Haja luz sobre a tua vida e tua casa...

Gênesis 1:4

E viu Deus que a luz era boa
Para começar um projeto dado por Deus você
precisa aprender a amar a luz e rejeitar as
trevas. Muitas pessoas vivem na presença de
Deus, mas estão desejando voltar para as
trevas. Aquele que constantemente deseja as
trevas, um dia não mais poderá resistir e
voltará para os antigos caminhos.
Não fique com saudades do passado. Ame a
luz, ela é boa! Para arrumar uma casa, um
quarto, precisamos acender a luz! Acenda
hoje a luz na tua vida, ilumine os teus
pensamentos com a palavra de Deus.
Deus te ILUMINA hoje e em segundos você
entenderá o que não entendias nos últimos
anos! Ah... como a luz é boa. Com a luz
podemos enxergar onde está a bagunça e
então colocar ORDEM NA CASA!
(leia 1 Coríntios 14:40) Deus ama ordem, organização e excelência!

Gênesis 1:9-10

Deus disse: „Juntem-se as águas que estão
debaixo do céu num só lugar, para que
apareça uma parte seca“.. e Deus chamou
a parte seca de terra
Lembra das muitas águas? Deus vai enviar
elas para outro lugar e você terá o espaço que
ele te prometeu! Você é a terra onde Deus
deseja agir. É o tempo de você sair da caverna
e APARECER com a glória de Deus!
E, naqueles dias, APARECEU João o Batista pregando no deserto da Judéia,
E dizendo: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Mateus 3:1-2

Deus tem a estratégia certa para os próximos
passos. João Batista pregava no deserto,
Daniel foi usado por Deus no palácio, Jonas
foi enviado para Nínive... e você? Você sabe
para onde Deus te enviou, onde ele quer te
usar, o que Ele quer de ti?
O SENHOR te mostrará os lugares certos! O
SENHOR te mostrará os dons que deves
despertar, pois chegou a tua HORA! Não
entre em guerras desnecessárias, cumpra
somente a tua missão.

Gênesis 1:12

A terra PRODUZIU
Podemos começar bem mas acabar mal se não
nos preocuparmos em melhorar a cada dia.
Aquele que não se prepara para a vitória já
está preparado para a derrota.
É muito bom quando Deus faz coisas
grandiosas nas nossas vidas, mas lembre-se
que não adianta ficar com os pés para cima
sem fazer nada, precisamos nos esforçar e
desejar nos aperfeiçoar naquilo que Deus
confiou em nossas mãos.
Viste o homem diligente na sua obra? Perante reis será posto; não permanecerá
entre os de posição inferior. Provérbios 22:29

Deus criou a terra, mas o homem tem o dever
de lançar a semente e cuidar bem da terra,
Deus então envia a chuva e dá o
CRESCIMENTO. Todo projeto bem sucedido
tem a participação de Deus e do homem.
Será que há algo que deverias estar fazendo
mas não estás fazendo ainda? Medite... o teu
sucesso também depende das suas açoes...

Gênesis 2:18

Não é bom que o homem esteja sozinho.
Farei alguém que o ajude e o complete.
Sozinho não conseguimos quase nada. Um
bebê só é gerado através da união de um
homem e uma mulher. Para alguém ser
batizado é preciso ter água. A água é
composta por dois elementos: o hidrogênio e
o oxigênio. Tudo acontece através de forças
que se unem com um PROPÓSITO.
Talvez você tem as pessoas certas ao seu lado,
mas vocês não têm ainda um PROPÓSITO
em comum. Cada um faz o que quer. Mas é
hora de unir as forças. É hora de conectar as
coisas certas e fazer algo MAIOR PARA A
GLÓRIA de Deus. Você está disposto a
investir o que Deus te deu e aceitar ajuda
daqueles que têm aquilo que é necessário para
COMPLETAR o projeto dado por Deus?
Melhor é serem dois do que um, porque têm melhor paga do seu trabalho.
Eclesiastes 4:9

Olhe ao teu redor e perceba que tudo que
precisas para avançar já existe! Basta agir
com sabedoria, colocar as coisas no seu
devido lugar e investir as
forças na direção certa!
Eu te desejo o melhor de Deus e que possas
caminhar com firmeza e prosperar através da
obediência e compromisso com a excelência.
Deus abençoe.
Se estas palavras te abençoaram, fale
conosco: diegofirefire@hotmail.com
Pastor Diego

