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A BÊNÇÃO DIÁRIA DE DEUS 

Eu tirei a escritura de hoje dos meus cartões de bênção e hoje está              

escrito... 

“Por causa do grande amor do Senhor não somos consumidos, pois           

Suas compaixões nunca falham. Eles são novos todas as manhãs; grande é            

a tua fidelidade”, Lamentações 3:22-23 

TEMPORADA DE LAMENTAÇÃO 

Você sabe que o SENHOR me mostrou que estamos de fato na etapa             

final de nossa jornada para casa no céu, mas antes que possamos alcançar             

nosso lugar de descanso final para a vida eterna, DEVEMOS passar pelo            

jardim de Getsêmani. 

Temos que caminhar por onde Jesus andou, isso faz parte da nossa            

vida agora, pois não vivemos mais, mas é Cristo quem vive através de nós. 

Fomos comprados por um preço, o preço do sangue de Jesus Cristo.            

Agora somos escravos da justiça e escondidos em Cristo. Nós devemos           

andar na caminhada de Jesus, não podemos apenas falar por falar, mas            

CAMINHAR. 

A caminhada com Jesus é pegar nossa cruz diariamente e segui-Lo, é            

uma caminhada de longanimidade especialmente nessas horas finais antes         

de entrarmos no paraíso de Deus. 

Mesmo assim, vamos segurar sem merecer à esperança e à verdade           

de que nosso o Deus é FIEL! 

O grande amor de Deus é tão imenso, tão amplo e tão profundo que              

Ele estendeu bem os braços na cruz do Calvário para sofrer, ser abusado,             

zombado, desprezado e toda espécie de dor colocada sobre Ele. Mesmo           

assim, somos curados por Suas feridas.  

Esta é a compaixão de Deus. Esta é a Sua Misericórdia para conosco             

que ainda enquanto éramos pecadores Cristo morreu por nós, por você e por             

mim! 

É por causa do grande amor do Senhor por nós que não somos             

consumidos! Seu amor, misericórdia e compaixão NUNCA falharão. Todas as          
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manhãs podemos acordar e o versículo em Lamentações diz “GRANDE é a            

sua Fidelidade”. 

Tudo o que vem de Deus está em ABUNDÂNCIA, a SUA ALEGRIA é a              

nossa FORÇA! 

Esperemos na FORÇA do SENHOR para a VERDADE deste versículo da           

Escritura... 

“Por causa do GRANDE AMOR do SENHOR não somos consumidos, pois           

Suas compaixões NUNCA FALHAM. Eles são novos TODAS AS MANHÃS;          

GRANDE é a sua FIDELIDADE”. 

Fique sempre abençoado em Cristo Jesus Nosso Senhor e Salvador. 

Ele virá muito em breve, mantenha contas certas com Ele.  

Lembre-se de que NÃO é do jeito que você começa, mas do            

jeito que você TERMINA! 

Deus te abençoe em abundância. 

Dora Grace,  

também conhecida como Jacky Julyan 
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