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A paz do Senhor Jesus, 

 

Amados, gostaria de falar sobre o deserto. Todos os crentes 

passam por ele neste mundo. O Senhor Jesus mesmo passou por lutas 
no Seu deserto: 

“Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser 

tentado pelo diabo.” (Mateus 4:1) 

Ele permaneceu fiel a Deus e venceu: 

“Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao 

Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo o deixou; 
e, eis que chegaram os anjos, e o serviam.” (Mateus 4:10-11) 

Assim, não pense que você é o único que passou por deserto ou 

que Deus não está vendo o seu problema. Nos momentos em que, 
mesmo no deserto, a alegria da esperança no cumprimento da Palavra 

vier, não deixemos de louvar a Deus. Porque no deserto, amados, só 
nos resta a Palavra; e a esperança nELA nos alegra! 

“Está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante 

louvores.” (Tiago 5:13) 

Paulo e Silas entenderam BEM e viveram isso, ainda que 
encarcerados, e feridos pelos açoites, e com os pés presos a um tronco: 

“E, perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a 

Deus, e os outros presos os escutavam.” (Atos 16:25) 

O resultado da obediência deles e de sua confiança: Eles 

venceram! 

“E de repente sobreveio um tão grande terremoto, que os 
alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e 

foram soltas as prisões de todos. E, acordando o carcereiro, e vendo 
abertas as portas da prisão, tirou a espada, e quis matar-se, cuidando 

que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, 

dizendo: Não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E, pedindo 
luz, saltou dentro e, todo trêmulo, se prostrou ante Paulo e Silas. E, 

tirando-os para fora, disse: Senhores, que é necessário que eu faça para 
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me salvar? E eles disseram: Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu 
e a tua casa.” (Atos 16:26-31) 

Portanto, segue o link de um louvor, intitulado Eu Preciso de Ti, 
que fala bem dos nossos desertos nesse mundo. Ouça, clicando no link 

seguinte com o botão esquerdo de seu mouse, ou clique com o botão 
direito e escolha “Salvar destino como”, para salvar gratuitamente em 

seu computador: 

 http://www.evangelon.org/MIDS/MP3/Aloisio/Preciso.mp3   

Lovem, louvem e louvem ao Deus vivo e Maravilhoso! 

 

Em Cristo Jesus, 

Missionário Ricardo. 
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