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Deus Te Vê
Por Tanya Lewis

“Não era para acabar assim", pensou enquanto fazia um lugar para o seu filho moribundo descansar. A sua mente vagueou
até à primeira vez que visitou este deserto. Com medo e sozinha, carregava o filho do marido de outra mulher. A vida não era
o que ela tinha sonhado, mas os escravos não se tinham ao luxo de sonhar com o seu futuro.
Foi neste deserto, no entanto, que Hagar conheceu Deus. Ele chamou-lhe pelo nome e prometeu que a sua prole seria
multiplicada inumerável. Nunca ninguém tinha reparado nela antes, muito menos ofereceu-lhe esperança. Afinal de contas,
era apenas uma criada. No entanto, ela sentou-se e conversou com o Deus de toda a criação neste lugar inóspito. Hagar ficou
tão comovido com a sua atenção que, "elachamou o nome do Senhor que lhe falou, Tu, Deus me seest" (Gênesis 16:13). Saber
que ela era importante para Deus deu-lhe coragem suficiente para voltar e servir a sua amante, Sarah.
Pouco se sabe da sua vida depois de voltar para a casa de Abraão; mas o seu filho, Ismael, foi criado no abrigo da tenda do pai,
livre e sem nada. Só quando Isaac, o filho da promessa, nasceu que uma Sarah zangada mais uma vez aterrou Hagar de volta
no deserto. Desta vez com um adolescente de coração partido e provisões insuficientes, Hagar chorou e esperou que a morte
chegasse. Mas Deus ainda podia vê-la.
"Deus ouviu a voz do rapaz; e o anjo de Deus chamou Hagar para fora do céu, e disse-lhe: Que aileth te, Hagar? medo não;
pois Deus ouviu a voz do rapaz onde ele está." (Gênesis 21:16-17).
É interessante notar que Deus não veio ter com ela porque o procurou, mas porque ouviu a voz do seu filho. Um filho que foi
criado numa casa que o ensinou a servir o único Deus verdadeiro. Foram os seus pedidos de ajuda e a sua obediência anos
antes que, finalmente, os salvou de uma morte certa. Apesar de terem sido expulsos e a sua promessa parecer morta, o "Deus
que vê" reconheceu o seu dilema e entregou-os a tempo. Eles não estavam sozinhos no deserto e tu também não!
Quer seja um pai solteiro a fazer o seu melhor, mas a sentir que não é suficiente, ou talvez ser co-parental com um cônjuge
não guardado, lembre-se que O Deus que vê está a cuidar de si. Mesmo quando se tem medo e sente que as coisas não podem
piorar, mantenha-se fiel e obediente. Continue na fé e ensine os seus filhos a confiar em Deus. Fique descansado, estará lá a
tempo! Ele é o Deus que te vê.
Nota: Tanya Lewis está atualmente a servir em missões em Heidelberg, Alemanha. Gosta de cozinhar, de passar tempo com a
família e de treinar as gerações futuras de líderes de adoração.

Tempo Perfeito de God
Por Reta Alphin

“Apresse-se;" "Vamos embora". "Não podemos nos atrasar." Estas são todas as frases que usamos frequentemente. Vivemos
numa sociedade que quer tudo agora. Gratificação instantânea, perda de peso instantânea, riqueza instantânea. Corremos
aqui e ali para ter certeza de que chegaremos a tempo ou teremos o que queremos ou precisamos a tempo. Somos um povo
impaciente.
A frase "a tempo" é definida como "chegar no momento certo e não tarde; cedo o suficiente" (Dicionário de Inglês de
Cambridge). "Algo que chega, acontece, ou é feito quando deve e não é tarde" (Dicionário inglês de Cambridge).
“Na hora marcada: pontual" (Dicionário Collins).
Infelizmente, não somos menos impacientes quando se trata das coisas de Deus. Queremos que Deus responda às nossas
orações agora. Queremos que as promessas que nos deu sejam cumpridas imediatamente, mas o relógio e o calendário de
Deus são diferentes dos nossos. Salmo 90:4 diz: "Por mil anos à sua vista são, mas como ontem, quando é passado, ou como
um relógio à noite." Segundo Pedro 3:8 diz, "... com o Senhor um dia é como mil anos, e mil anos como um dia."
Gálatas 4:4 afirma: "Quando a plenitude do tempo tinha chegado, Deus enviou o seu Filho..." Nem um dia antes ou um dia de
atraso, mas quando o relógio de Deus disse que estava na hora, era hora. Então a questão é quando é a hora? Quando é que
chegamos a tempo? Em que ponto é que Deus está a horas? Cantamos a música. "É um Deus a tempo. Pode não vir quando o
quisermos, mas estará lá a tempo."
Como aprendemos a confiar e a acreditar que quando as nossas promessas se concretizarem, chegarão a tempo? Quando as
nossas orações forem respondidas, chegarão a tempo. Adia-se às promessas de que Deus chegará a tempo. A tempo pode não
ser amanhã. A tempo pode não ser no próximo ano, mas a tempo será "chegar na hora certa e não tarde; cedo o suficiente.
Sou abençoado por os meus filhos servirem o Senhor, mas há muitos cujos filhos se afastaram do Senhor... mas por uma
temporada.
A Bíblia diz em Eclesiastes 3:1 que "há um tempo para tudo, e uma estação para cada atividade sob os céus." Mantenha a
promessa de crescimento da igreja, curas, salvação de amigos e familiares. Continue a confiar em Deus pois ele está sempre a
tempo.
O timing de Deus não é o mesmo que o nosso timing. Mas Deus é um Deus a tempo em tudo. Chegará na hora certa. Não tarde,
mas perfeitamente a tempo.
Nota: Reta Alphin é casada com Gene Alphin que serve como pastor sénior da Igreja da Vida de Lincoln. Têm dois filhos, Chase e Brooklynn, que servem ao
lado dos pais nos ministérios da Igreja da Vida. Reta é doutorada em administração pública e, além de ser esposa de um pastor, trabalha como administradora
de uma firma de advocacia em Lincoln,Nebraska.
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Influenciando Os Nossos Filhos
Por Jodie Marcantoni

Quando lemos a história da mãe de Moisés, Jochebed, a lição que muitas vezes tiramos é confiar no plano de Deus para os
nossos filhos. Conhecendo toda a história, podemos supor como a história teria sido escrita de forma diferente se ela tivesse
escolhido outra forma. Enquanto lia simultaneamente capítulos no Êxodo, dobrando a roupa dos meus filhos e revendo uma
próxima palestra sobre desenvolvimento infantil, o Senhor revelou algo sobre a história que eu não tinha considerado
anteriormente.
Embora tenha sido observado há muito tempo, os avanços na ciência e na tecnologia provam que o cérebro se desenvolve
mais rapidamente nos primeiros três anos de vida. Embora eventos específicos não possam ser lembrados, as experiências e
conexões cerebrais destes primeiros anos afetam a tomada de decisões, relacionamentos, autoestima e emoções ao longo da
vida. A Bíblia diz-nos que Moisés foi criado pela sua mãe biológica durante os seus anos de amamentação, o que provavelmente
incluiu pelo menos os seus primeiros anos. Teria adorado ver como ela interagiu com o filho, sabendo que ela só seria capaz
de influenciá-lo diretamente por pouco tempo. Sabendo que seria inevitavelmente entregue a uma cultura que não conhecia
Deus. Enquanto completava tarefas diárias, ela podia ter cantado canções, rezado com ele e partilhado histórias sobre Deus.
Como posso gastar o meu tempo e energia com os meus filhos? O tempo de ecrã deles supera o tempo da igreja? Um dia
olharei para trás e arrepender-me-emos de uma vida demasiado programada que deixou pouco tempo e energia para modelar
uma relação profunda e pessoal com Deus? As minhas reações aos derrames e disputas são exemplos de compaixão e
paciência? Estou a ensiná-los a rezar quando as coisas ficam difíceis, ou estou a ensiná-los a queixarem-se, a chafurdar e a
retirarem-se?
Senhor, ajuda-me a ser como o Jochebed. Deixe-me nunca desperdiçar um momento com os meus preciosos filhos, sabendo
que um dia serão libertados numa cultura que não te conhece. Ajude-me a dar o exemplo rezando, venerando e honrando-te
em tudo o que faço. Confio no seu plano para os meus filhos. Rezo para que os uses para mostrar o teu amor ao mundo e que
conduzas os outros à tua verdade. Ámen.
Nota: Jodie Marcantoni, DNP, FNP-BC, RN, é doutorada em Enfermagem e é enfermeira de família licenciada. É mãe a tempo inteiro e professora adjunta na
Universidade Simmons. Frequenta o Santuário de Hazelwood, missouri, com o marido, Jared, e os filhos Jacob (4) e Joseph (2).

Do Editor

Deus Está a Fazer Coisas Poderosas

!
Deus está abrindo muitas portas e este boletim está agora disponível em
Inglês, Árabe, Chinês, Checo/Eslovaco, Holandês, Francês, Georgiano, Alemão, Grego, Húngaro, Italiano, Japonês, Coreano,
Polaco, Português, Romeno, Russo, Espanhol, Suaíli, Sueco, Tagalog, Sinhala, Sri Lanka, Cree e Tailandês

Por favor, ajude-nos a rezar por mais tradutores.!

Se desejar receber alguma das traduções acima, envie um pedido para
LadiesPrayerInternational@aol.com
e teremos o prazer de adicioná-lo à nossa lista de correio!
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