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Um dos deveres da igreja é levar alegria aos outros, mesmo em tempos difíceis.
Precisamos ter um coração grato, humilde e alegre.
Você se preocupou em atender as necessidades do seu cônjulge?
Mesmo em meio às dificuldades você precisa encontrar alegria, e esta alegria vem do Senhor.
Não se esqueça das alegrias, as bênçãos que o Senhor já te dou.
Dias melhores que estes virão, talvez não nesta vida, mas com certeza com Jesus.
A verdadeira alegria do Senhor contagia o nosso coração, mas não podemos focar apenas nas
dificuldades, tristezas, perdas deste mundo.
“Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações,
pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança.
Tiago 1:2,3”
“Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz
perseverança;
Romanos 5:3”
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Veja as dificuldades como desafios para que o poder de Deus se faça presente na sua vida.
Você tem desenvolvido perseverança no seu caráter? Tem aproveitado e aumentado a sua
perseverança no Senhor?
Para que a esperança do Senhor se torne real nas nossas vidas é necessário que passemos por estes
dias maus.
Observe estes dias como oportunidades de ter um caráter aprovado.
Você consegue se animar em meio à tantas perdas? Sim é possível!

“Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel; ele não permitirá que vocês
sejam tentados além do que podem suportar. Mas, quando forem tentados, ele lhes providenciará um escape,
para que o possam suportar.
1 Coríntios 10:13”
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O seu escape é a sua família, o seu relacionamento com Deus, a sua família, o seu ministério.
Continue sua igreja, seu grupo de amizade, seu ministério, invente, não páre.
Se parámos de fazer nossos ministério, de pregar a palavra, de ter o relacionamento com Deus, é óbvio
que nos desviaremos.
Deus nos fortalece, nos mantém firmes, mesmo em meio às perdas e dificuldades.
Continue meditando, cantando seus louvores, páre de ouvir notícias ruins, bloqueie aqueles grupos que
só enviam notícias ruins, faça exercícios em casa.
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Você vai passar por estes momentos difíceis com tristeza no seu coração?
Quem anda em obediência, geralmente está com o coração alegre, agradecido.
Se andarmos em obediência seremos recompensados.
Deus enchugará todas as lágrimas dos nossos olhos.
Vença seu ânimo, não haverá mais mortes! Pense nestes dias quando Jesus virá nos buscar!

Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a
antiga ordem já passou".
Apocalipse 21:4
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Um coração alegre é mais forte e está mais preparado para enfretar os desafios.
Volte a ser o povo de Deus!
Acredite, cada uma dessas coisas que não são boas para nossa vida, certamente tem um propósito
muito maior que podemos imaginar.
Não é momento de desânimo, traga a alegria de volta para o seu coração.

