OS GRITOS NÃO DADOS DE UM CORAÇÃO PARTIDO
Published on World Challenge (https://worldchallenge.org)

OS GRITOS NÃO DADOS DE UM CORAÇÃO PARTIDO

David Wilkerson (1931-2011)September 28, 2018
O Salmo 56 é destinado aqueles que têm sido feridos – ou pela família, por amigos, ou por palavras e ações dos
ímpios. É uma palavra para aqueles que amam ao Senhor, ainda que derramem lágrimas e carreguem cargas que
parecem ficar mais pesadas ao longo do dia.
Alguns crentes acordam todos os dias debaixo de uma nuvem de medo e desespero. Eles podem sentirem-se
esmagados e amedrontados por causa de problemas financeiros. Outros encaram sérias batalhas na saúde e dor
insuportável, enquanto outros afligem-se por membros da família que estão com problemas profundos, talvez em
rebelião contra o Senhor.
Escute a abençoada Palavra de Deus dirigida a você em seus momentos de necessidade:

Salmos 56:3: Mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti.
Salmos 56:4: Em Deus, cuja palavra eu louvo, em Deus eu confio, e não temerei. Que poderá fazer-me o
simples mortal?
Salmos 56:8: Registra, tu mesmo, o meu lamento; recolhe as minhas lágrimas em teu odre; acaso não
estão anotadas em teu livro?
Salmos 56:9: Os meus inimigos retrocederão, quando eu clamar por socorro. Com isso saberei que Deus
está a meu favor.
Salmos 56:13: Pois me livraste da morte e os meus pés de tropeçarem, para que eu ande diante de Deus
na luz que ilumina os vivos.
Estas são palavras ungidas do Espírito de Deus. O Senhor conhece todas as suas lutas e dores. Conhece cada
detalhe da sua situação e escuta até mesmo os gritos não dados do seu coração partido.
Guarde as palavras que temos dado: “Quando eu estiver com medo, confiarei em Ti.” Seus choros e orações têm
sido ouvidos pelo Senhor e, até mesmo agora, ele está fazendo a sua obra de libertação secreta, por trás dos
bastidores. Até que você veja a resposta, ele te dará misericórdia e força.
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