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A vida de hoje em dia é cheia de pressões, preocupações, cansaço e pesos que

carregamos em nossas mentes e corações.

Quem trabalha fora de casa ou mesmo cuida da casa e dos filhos, ou tem muitas

responsabilidades, muito comumente chega ao fim do dia com a “bateria arriada” e

com um nível de estresse preocupante.

Mas a Bíblia nos lembra que quem ama deve ser paciente, porque assim é o verdadeiro

amor.

Infelizmente muitos casais vivem um círculo vicioso de irritação e de completa falta de

paciência entre si e com os filhos. É comum as famílias se tratarem aos berros e sem

um pingo de paciência.

Mas isso é muito triste e está em desacordo com o que a Palavra de Deus nos ensina.

Até mesmo os filhos, algumas vezes, entram neste círculo de mau humor e passam a

reagir aos outros com irritabilidade e grosseria.

Claro que essas coisas não podem ser assim. É mais do que necessário quebrarmos o

círculo de irritação em que nos metemos e voltarmos ao tratamento cheio de carinho,

respeito e PACIÊNCIA. Caso contrário seremos engolidos por esta maneira grosseira de

agir e pagaremos um preço que ninguém deseja pagar, pois as brigas, as tragédias e o

odioso divórcio começam assim.

A paciência é fruto do Espírito, resultado do domínio do Espírito Santo em nossa mente

e coração. Sendo assim, só podemos vivenciá-la se estivermos cheios do Espírito. 

 

PACIÊNCIA

O amor é paciente... 

1 Coríntios 13.4a



Ouse quebrar o odioso círculo

vicioso de irritação, ofensas e

grosseria dentro da sua casa.

Ao invés de agir e reagir com

palavras duras, escolha o caminho

da amabilidade e da paz. Isso

causará uma verdadeira revolução

dentro da sua casa. Submeta o seu

coração ao comando de Deus e Ele

fará você ser um semeador de

palavras temperadas, amáveis e

que produzem a vida abundante

que Deus quer nos dar.

Que Deus tenha misericórdia de

nós e nos ensine o caminho da

gentileza dentro do nosso lar. E que

a revolução de Deus comece por

você!

Que Deus tenha

misericórdia de nós

e nos ensine o

caminho da

gentileza dentro do

nosso lar. E que a

revolução de Deus

comece por você!

PARA REFLETIR:

    

Por que é tão importante sermos

pacientes um com o outro?

   

Quais são os momentos mais críticos

para que a irritabilidade e a

estupidez se manifestem em nosso

dia?

     

Como podemos recuperar um

coração paciente, mesmo chegando

ao fim do dia estressados, como uma

bomba relógio pronta a explodir?

      

Há algo que precisa do perdão para

que seu relacionamento volte a ser

baseado na paz de Jesus?

       

Ore para que Deus o ajude e o ensine

a descansar seu coração em Jesus,

para que sua postura, dentro do lar,

seja de paciência e mansidão.

 

Pastor Clóvis Junior



FIQUE ATENTO !


