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Meu filho, minha filha,
Talvez você não me conheça, mas eu sei tudo sobre você.
Até os cabelos da sua cabeça já estão todos contados. Em
mim você vive, se move e tem a sua existência. Antes da
criação do mundo, eu te escolhi. Você não é um erro. Eu
te fiz de um modo especial e admirável. O meu desejo é
te preencher com o Meu Amor. Somente porque Eu sou o
teu Pai e você é o meu filho. Te darei muito mais do que
um pai terreno jamais poderia te dar, pois Eu sou o Pai
perfeito. Penso em você sem parar. Procure-me de todo o
seu coração e me encontrará. Deleita-te em Mim e te
concederei o que deseja o teu coração, pois Eu coloquei
em ti esses desejos. Eu sou aquele que te encoraja. Eu
também sou o teu consolador. Sou o teu Pai e te amo da
mesma maneira que amo Meu filho Jesus. Pois em Jesus,
mostrei o Meu amor por você. Ele é a Minha semelhança
exata. Ele veio à terra pra te mostrar que não sou o seu
opositor, estou ao seu lado e para te dizer que não estou
mais olhando para os seus pecados. Jesus morreu para
que nós pudéssemos nos reconciliar. Sua morte era a
expressão maior do Meu amor por você. Sacrifiquei tudo
o que tinha, o Meu melhor, para conquistar o seu amor.
Se você recebe a Jesus, recebe a mim. E nada jamais te
separará do Meu amor. Sempre fui Pai e sempre serei Pai.
‘Você quer ser o Meu filho?’ Seu Pai, o Senhor Poderoso.
Versão adaptada da ‘Carta de amor do Pai’. Original @ FathersLoveLetter.com

Cada religião comunica de uma maneira ou de outra que todos pecaram
e precisam obter perdão. A religião aponta os nossos pecados. Jesus nos
aponta para Deus, nosso Pai. Jesus era muito relacional e sempre foi ao
encontro de pessoas com braços abertos. Ele não veio somente com uma
mensagem de perdão, mas também de reconciliação. Jesus não apontou
o caminho, Ele disse ser o Caminho de volta pra Deus e assim fez tudo o
que fora necessário para restaurar a nossa relação quebrada com o Pai.
Ele assumiu a cruz para pagar por nossos pecados, pois Ele mesmo não
havia cometido nenhum. Isso foi feito por amor. E depois de três dias,
Ele ressuscitou! O alto preço que Ele pagou não foi somente para nos
libertar do poder do pecado, mas para que pudéssemos passar toda a
eternidade na presença do Pai.
Na bíblia lemos no evangelho de João (capítulo 14, versículo 6) que
Jesus é o caminho, a verdade e a vida e que ninguém vai ao Pai, senão
por Ele. Esta 'Boa-nova' provou-se através dos séculos como a Verdade
universal que funciona, a despeito de algumas ofensas na história da
igreja.
Você quer conhecer o Pai da criação? Ele já está pronto, com braços
abertos. Você está pronto para receber o presente misericordioso de
Deus, Jesus Cristo? Você pode fazê-lo agora, de todo o seu coração.
Convidar Jesus Cristo para viver em ti, através do Seu Espírito, é o passo
mais importante que você poderia dar na sua vida. Mas a construção de
um fundamento nesse novo começo não é menos importante. Como
fazê-lo?
Por exemplo, todo dia você pode passar um tempo com Deus.
É bom desenvolver o hábito de falar com Ele (orar) e ler a Bíblia.
Você está interessado num curso bíblico para iniciantes? (online, ou
em sua região ou na sua casa).
Você tem uma necessidade ou você quer receber uma oração?
Você tem alguma dúvida ou gostaria de ganhar uma Bíblia?
Contate-nos!
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