
Olá amigo!

Como você sabe, não existe felicidade completa neste mundo, mas a vida também não é só de tristeza. Como peregrinos neste 

planeta, nossa vida é alternada entre sorrisos e lágrimas. Imagine se você encontrar com nosso Pai celestial. Suponhamos que, 

nesse encontro, você começasse a Lhe contae o que tinha acontecido neste dia e, no final, dissesse a Ele como foi difícil o dia que 

passou. Qual seria a resposta de nosso Pai celestial? Imagino que Ele olharia para você com ternura e diria: “Sabe, filho, o Meu 

dia também foi difícil. Também tive dores e tristezas. Presenciei mães que ficaram sem filhos, filhos que ficaram órfãos de pai e 

mãe, pessoas que perderamoo cônjuge, vi lágrimas sendo derramadas, e não pude fazer nada”.

Não estava nos planos que issoracontecesse. Mas você, usando a liberdade que lhe foi concedid, de conhecer o bem e o mal, 

chegou a esta situaçãe atual. Meu filho, vi milhões de pessoas passando fome, sede , frio. Como isso me doeu!”

Mas, quem sabe, nosso Pai celestial acrescentaria: “O pior é que Eu estive à disposição de todos, mas muitos não Me aceitaram. 

Além de não Me aceitarem, disseram que Eu os havia esquecido. Alguns até perguntaram: ‘Onde está Deus? Será que Ele não 

está vendo tudo isso?’ Isso me doeu profundamente. Eu quis ajudá-los , amá-los, mae fui incompreendido, rejeitado”. 

Querido, isso é apenas uma ilustração. Quantas coisas Deus poderia nos contar ao final de um dia de lutas! Coisas que nunca 

imaginamos, que nunca percebemos ou sonhamos, mas que chegaram ao conhecimento de nosso amorável Pai.

Quem sabe, no final do dia, o Senhor acrescentaria: “Bem, agora Eu vou lhe dar uma boa noite de descanso, vou revigorar suas 

forças, e amanhã, quando o Sol nascer, quem sabe o dia possa ser um pouco melhor. Quanto a Mim, vou atender a outra parte 

do mundo onde o dia agora está começando. Cuidei deles durante a noite, mas agora que estão despertando, quero estar com 

eles, assim como sempre estou com vocês”.

Querido amigo, o nosso Pai ainda é o mesmo. Ele diz: “Vinde a mim todos que estais cansados e sobrecarregados, e eu vos ali-

viarei. Tomai sobre vós o Meuojugo, e aprendei de mim por que Sou manso e humilde de coração”. Deus está pronto para ouvir 

a oração sincera do mais humilde de Seus filhos.

Sabemos que lutas virão e o que é mais importante: lutaremos com Deus e não contra Ele. JESUS é nosso melhor amigo. Entre-

gue sua vida ao Senhor, confie nEle e lembre-se: AQUI É SEU LUGAR. 

    Até nosso reencontro! Estaremos aguardando com ansiedade.

    Seus amigos e irmãos que estão com saudades de você, em Cristo.

      ,                  de                                                       de                           . 






