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Palavras
Gratidão

Nossa imensa gratidão às
doações e trabalho
voluntário realizados em
junho.
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palavras dão vida. Palavras
podem ferir, mas também
podem curar. A língua pode
acalmar e ser uma árvore
de vida. As palavras são
como frutas ou como
a limento pa ra nós;
precisamos delas para
viver. A maioria de nós
consegue lembrar, anos
depois, do trecho de um
livro, ou de uma frase dita
por um a migo o u
professor, que “acendeu a
luz” ou implantou novas
ideias
que
nunca
esquecemos.
Também precisamos de
palavras vindas de fora
para nos afirmar e validar.
Imagine uma artista que
pinta um quadro. Será que
ela diz: “Não me importa
que todo mundo diga que
é um lixo; eu gosto”? Para
que ela realmente se
orgulhe de seu trabalho,
alguém terá de elogiar sua
obra. Acima de tudo, a
Palavra de Deus tem um
poder vivificador de nos
levar a nos relacionarmos
com Deus e mudar nossa
mente e coração (Hb 4.12;
1Pe1.23). Nós não
vivemos só de pão, mas de
boas
palavras,
especialmente daquelas
de acordo com as palavras
de Deus.”1
Algumas famílias que
chegam à nossa Casa de

Apoio, chegam feridas.
Seja pela forma como a
doença foi descoberta,
seja pela situação
emocional, seja pela
própria estrutura familiar.
O Senhor Jesus nos
ensina que “a boca fala
do que o coração está
cheio”. Pessoas feridas,
algumas vezes, ferem
porque é isto que está
dentro delas. Gosto
sempre de lembrar que
nosso propósito e
diferencial é de sermos a
presença tangível do
amor de Deus. Nossas
palavras têm grande
poder de abençoar
pessoas, mesmo quando
ditas de improviso.
Podemos usar esse poder
na vida de outras
pessoas, levando e
mostrando o amor de
Deus por elas através de
nossas palavras e, desta
forma, curar feridas e
restaurar vidas. Em
tempo de pandemia e
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distanciamento, quem
que as visitas à casa não
podem acontecer como
antes, que tal elaborar
cartões com frases e
m e n s a g e n s
encorajadoras e cheias
do amor de Deus para os
nossos hóspedes? Fica
aqui o convite!
Vivianne Delgado
(Diretora de Relações
Públicas)
1Fonte:

A Sabedoria de Deus –
um ano de devocionais diários
em Provérbios, de Timothy
Keller e Kathy Keller, editora
Vida Nova.

A Casa em Junho
Nossos hóspedes de
junho foram:
- Alexis Santiago Torrez
Chambi
- Lucas Henrique Nunes da
Silva
- Crislaine Roseno dos Santos
Continuemos em intercessão
por essas preciosas vidas.

