Devocial
semana 6
Renovação
"Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a
despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos
enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a
revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus
em justiça e em santidade provenientes da verdade." Efésios
4:22-24
Se quisermos a renovação do nosso casamento, da nossa
família, é preciso realinhar nossos valores, é preciso decidir se
vamos fazer o que Deus diz que é para ser feito. Nós
precisamos estar dispostos perdoar as ofensas recebidas, o
perdão traz cura para quem foi machucado. Talvez nós
tenhamos que exercitar o diálogo, buscar o contato, a
conversa, talvez nós precisemos abrir o nosso coração e nos
expormos.
Por isso, Deus nos diz que não é o que eu quero e o que eu
penso, mas o que Ele estabeleceu. Muitas pessoas ainda não
descobriram que existe um melhor de Deus para a sua vida,
sua casa, seu casamento, e continuam tentando com as suas
próprias forças, do seu próprio jeito, estão cada vez mais
frustrados e decepcionados.
Deus tem a capacidade de mudar nossa realidade e renovar as
nossas vidas, Ele quer que voltemos para casa, que enchamos
os potes com o vinho que vem de Deus, ou seja, com a alegria
que Ele nos concede, pois somente Ele resolve todas as nossas
necessidades, preenche todos os vazios, todas as angústias,
que nos faz experimentar um renovo que só Deus pode dar,
mas para que isso aconteça é preciso primeiramente
reconhecer, encarar de frente que as coisas não estão bem, é
preciso decidir ,abrir mão dos nossos Valores, e nos voltarmos
inteiramente a Deus, é preciso aprender a viver em renovação,
não podemos mais continuar a antiga vida, na velha natureza,
velhos costumes e longe de Deus; com a ajuda de Jesus,
podemos renovar nossas mentes e viver de maneira que
agrada a Deus.
Onde você tem buscado a renovação do seu casamento?
Sua família está alinhada aos valores que Deus estabeleceu
para uma vida abundante?

