“Eu nunca os deixarei e
jamais os abandonarei.”
Hebreus 13.5
DOAÇÕES

Itaú Ag 8545 c/c 00791-9

CNPJ 04.111.197/0001-97

Bradesco Ag 2297-7 c/c 104.898-8

JULHO/2022

PIX: (19) 99574-0808

Sentimentos
Por Vivianne Delgado, diretora de Relações Institucionais

O

ESTIVERAM CONOSCO EM
JUNHO

trabalho como voluntário na Casa de Apoio mexe
com nossas emoções. Um misto delas podem surgir ao
mesmo tempo. Além de lidarmos com as nossas emoções, lidamos
também com as emoções das crianças e suas famílias que estão
hospedadas conosco. Você já parou para refletir sobre os seus
sentimentos envolvidos neste trabalho?
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“Seus sentimentos podem alimentar a sua fé. Você já chegou a
sentir como se os seus sentimentos estivessem fora de sintonia com a
sua fé? Talvez você seja seguidor de Jesus, mas tem sempre aquele
amigo postando coisas nas redes sociais que te fazem perder a
cabeça. Talvez você se tenha visto gritando com os seus filhos ou
familiares. Ou talvez não consiga se livrar da ansiedade quando está
enfrentando momentos de incerteza.
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Todos nós já passamos por isso. Todos já lidamos com emoções
desagradáveis que nos fizeram questionar se a nossa fé é frágil.
Mas e se os nossos sentimentos e a nossa fé não estiverem em pé de
guerra entre eles? E se nossos sentimentos puderem, na realidade,
alimentar a nossa fé?

Jesus veio como um de nós. Ele era completamente homem e
completamente Deus. Ele experimentou cada emoção que temos, e
mesmo assim Ele não pecou. Emoções não são o problema—
geralmente é a forma como reagimos a elas que pode fazer delas
um problema.
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Então, por mais que a gente queira esconder as nossas emoções,
esquecer que elas existem, ou descontar em um balde de sorvete—
é importante lembrar que Deus as criou. Ele colocou em nós a
habilidade de pensar e de sentir.
De fato, nós vemos Jesus nas Escrituras ficar com raiva, chateado,
frustrado e expressar tantas outras emoções. E em cada uma delas,
nós vemos que Ele se aproxima cada vez mais de Seu Pai.

Na realidade, em Mateus 26:37-39, percebemos Jesus em sofrimento
e angustiado por Sua iminente crucificação. E mesmo assim, em
meio à Sua dor, Ele ora ao Pai para que seja feita a vontade de
Deus.

Doação da fios do bem - toucas e
mantas

Este é o segredo. Jesus não ignorou Sua própria dor, e Ele também
não ignora a nossa. Ao invés disso, Ele nos prometeu que estaria
conosco em meio a ela. Então os nossos sentimentos podem
alimentar a nossa fé, mas somente quando eles nos direcionam a
correr para o Pai. Ter sentimentos não é um defeito. Eles são um
lembrete para ir até o Pai.”
(Extraído e adaptado do aplicativo YouVersion – Plano “Emoções”)

Doação da SmartTV

Associação
Evangélica
Beneficente
David Rowe

A Associação Evangélica Beneficente David Rowe é uma Casa de Apoio construída especificamente para atender os transplantados de medula, pré e pós transplante, também capacitada para atender portadores de leucemia mielóide aguda, crônica, leucemia linfoblástica
aguda, anemia falciforme e transplantados de cóclea. Através de um atendimento personalizado, oferece hospedagem, alimentação e transporte desses pacientes, seguindo um rigoroso
padrão de higiene, com apoio logístico, espiritual e psicológico para o sucesso do tratamento.
O trabalho é mantido exclusivamente por voluntários, e demanda de uma colaboradora para
as questões administrativas.

Siga-nos em nossas redes sociais!

@casadavidrowe

Associação Evangélica Beneficente David Rowe

