
PARA O TEMPO DE ESPERA...
Min. Tallita Todeschini

Por que, então, você diz, ó Jacó, e você fala, ó Israel: “O meu caminho está encoberto ao Senhor, e o
meu direito passa despercebido ao meu Deus”? Será que você não sabe, nem ouviu que o eterno
Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? A sabedoria dele é

insondável. Ele fortalece o cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens
se cansam e se fatigam e os moços, de exaustos, caem, mas os que esperam no Senhor renovam as
suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam.

Isaías 40.27-31

Todos esperamos muito de 2022, mas a Palavra de Deus nos ensina que nossa
esperança deve estar canalizada exclusivamente em Deus, pois se assim o fizermos, Ele
mesmo nos renovará. Paulo reafirma isso nos garantindo que se esperarmos em Deus, não
ficaremos desapontados ou confundidos (Romanos 5.5), pois Ele é fiel e nos convence disso
diariamente através do Espírito Santo, que habita em nós.

Apesar de tantas certezas, não é fácil esperar, por isso trarei de volta 8 conselhos
ensinados pelo Pr. Michel Piragine, que devem ser exercitados por nós no tempo da espera:

1. ADORE: Encha a sua vida de adoração a Deus. Faça dos momentos mais comuns,
lindas oportunidades de erigir altares de adoração.

2. CONSTRUA: A espera não é tempo de inércia, por isso mova-se em direção à
utilidade. Aja, sonhe, planeje e realize. Enquanto você estiver ocupado com as coisas
de Deus, Ele mesmo estará cuidando das suas coisas, por isso, não pare!;

3. PLANTE: Aprenda a fazer o mesmo de maneira diferente. Reinvente-se, e nunca
esqueça o que nos promete o Salmo 126.5,6: Aqueles que semeiam com lágrimas, com
cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com
cantos de alegria, trazendo os seus feixes.;

4. MULTIPLIQUE: Deus chamou você para uma missão de multiplicação de bênçãos e
salvação. Não leve uma vida “empurrando com a barriga”, mas acorde diariamente
com um foco na cabeça: fazer Jesus mais e mais conhecido através de todas as suas
áreas de influência;

5. ABENÇOE: Não aceite permanecer com relacionamentos quebrados que impedem o
fluir da bênção de Deus sobre você e os seus. Seja o pacificador, o construtor de
pontes e o derrubador de muros;

6. AVALIE: Busque sabedoria e discernimento dados por Deus para tomar as melhores
decisões. Não siga mais os conselhos humanos do que os divinos. Deus não erra, e
receber e acatar a orientação dEle é a chave da felicidade;

7. CONFIE: Não sabemos o tempo de espera. Para alguns pode levar minutos, enquanto
que para outros, anos. Por mais difícil que pareça, persevere. O fim está preparado
por Deus e Ele nunca nos decepciona;

8. BUSQUE: Deus está perto e disponível. Ele deseja ser buscado por mim e por você.
Não gaste mais tempo em outras coisas do que no que realmente vale a pena. Busque
ao Senhor e ao Seu reino, e Ele cuidará mais e mais de você!

Neste último devocional AMI de 2021, desejo que você e sua família sejam cheios da
esperança que vem do alto, e que em 2022 possamos desfrutar de lindas experiências como
irmãos e servos adoradores. E lembre-se: em todo o tempo, ADORE, MINISTRE,
INTERCEDA.




