MENSAGEM DA PRESIDENTE

VIDA
“Ano novo, vida nova”, diz o dito popular, e muitas pessoas acreditam que, pelo
simples fato da mudança no calendário, tudo será diferente e maravilhoso. Mas nós,
mulheres cristãs, sabemos que isso é ilusão e que uma vida nova só é possível, de fato,
quando entregamos toda a nossa vida a Deus.
Na Bíblia há diversas citações sobre a vida, desde a criação:
“Então, formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas
o fôlego da vida, e o homem passou a ser alma vivente” (Gn 2.7).
Em Provérbios encontramos conselho para desfrutar uma vida plena:
“Porque o que me acha, acha a vida e alcança favor do Senhor” (Pv 8.35).
Deus é quem dá vida ao ser humano e a conserva.
“O senhor o protege, preserva-lhe a vida e o faz feliz na terra” (Sl 41.2).
“Eis, agora, o Senhor me conservou em vida” (Js 14.10).
“O Senhor é a fortaleza da minha vida; a quem temerei? (Sl 27.1).
Pois Deus, o Senhor, é a fonte da vida:
“Pois em ti está o manancial da vida; na tua luz, vemos a luz” (Sl 36.9).
E também é Deus quem a tira:
“O Senhor é o que tira a vida e a dá” (1Sm 2.6).
Mas Jesus disse:
“Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá” (Jo
11.25).
Não é maravilhoso e consolador saber que temos vida em abundância, enquanto
tantos vagam sem rumo à procura dela?
Muitas pessoas estão encurvadas sob pesadas cargas emocionais e cansadas com
as lutas da vida, e nós podemos dar a elas palavras de encorajamento e apoio. Jesus
disse: “Tenham bom ânimo”, e o apóstolo Paulo nos incita a “recobrar o ânimo”.
Coisas boas nos aguardam... Muitos desafios e projetos para serem concluídos e outros
tantos para iniciarmos. Vamos levar a mensagem da salvação em Cristo para todas as
pessoas! Fomos chamadas para incentivar as cansadas, edificar as irmãs na fé e
evangelizar as que estão perdidas e sem esperança de viver uma vida nova.
Nós, através do batismo, recebemos vida, paz, perdão e salvação, e, firmes nessa
fé, podemos olhar para o passado com gratidão e ver todas as bênçãos que recebemos,
e olhar para o futuro com esperança e, assim, iniciar mais um ano com alegria e
disposição, compartilhando perdão, vida e salvação.
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