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Patty Juster 
Quarta-feira - Sessão da manhã 

Convocação da Aglow em Jerusalém - 2019 

 
Dan Juster 
Gostaria de convidar minha querida esposa, Patty, para subir aqui. Estamos casados há 48 anos. Eu 
tinha 21 anos e ela, 18. Ela é minha parceira em tudo. Ela pensou que estava se casando com um 
professor filósofo, então mudei de direção e me tornei num pastor presbiteriano. Ela teve que lidar 
com o fato de eu ser chamado para falar ao povo judeu e adotar uma cultura e modo de vida totalmente 
diferente. 

Como eu disse, ela tem sido minha parceira em tudo. Foi secretária e, depois, coordenadora da 
comunidade, tornando-se administradora do ministério itinerante. Ela é pregadora, profeta e oradora 
por mérito próprio. 

Patty Juster  
Tenho uma mensagem que acredito ser muito pertinente para hoje. É bem forte. E é um desafio para 
todos nós que somos crentes há muito tempo.  

Estou curiosa. Quantos de vocês são crentes há mais de 50 anos? Ou 60 anos? Há certa riqueza aqui. 
Se eu falasse com você, descobriria que tem uma história com Deus muito, muito rica. Não é possível 
viver esta vida por tantos anos sem ter passado por provações.  

Espero que você se inspire cada vez mais ao lado das gerações passadas para sermos como a parteira 
que diz: “Espere aí. Tá chegando um bebê!”. Nós realmente precisamos nos unir entre gerações. Temos 
o que eles precisam, e eles têm o que precisamos.  

Hoje, uma das questões que mais me preocupa, o que pesa muito sobre mim e também sobre muitos 
dos líderes messiânicos na Terra é que as crianças que crescem em lares Cristãos- até mesmo ministros, 
pregadores, lares de rabinos messiânicos - estão deixando a fé, mesmo que tenham experimentado 
algo com o Senhor. Isso é muito doloroso para o meu coração e pergunto ao Senhor: "Por que Senhor, 
por quê?"  

Parábola dos solos  
Lucas 8:11-15 fala sobre a parábola dos solos. No primeiro solo, o inimigo vem e tira a semente, que é 
a Palavra de Deus. 

O segundo solo é o que eu quero enfatizar hoje. É onde a semente cai em terreno rochoso. Eles 
recebem a Palavra com alegria quando a ouvem, mas não cria raiz. Eles acreditam por um tempo, mas 
no momento da provação eles desaparecem.   
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Tempos de provas 
As provas podem acontecer de diversas maneiras. Talvez seja não entrar na faculdade desejada. Em 
Israel, pode ser não conseguir o cargo tão sonhado no exército. Talvez seja orar por alguém, 
acreditando que essa pessoa iria viver, mas ela acaba falecendo. Pode ser, já mais velho, perder o 
emprego ou não encontrar outro. Talvez seja estar com uma esposa ou um marido e essa não ser a 
pessoa correta. Há muitas provas que ainda continuam acontecendo.  

 Chave: Devemos equipar as próximas gerações para que permaneçam na fé durante os 
tempos difíceis da vida.  

Hoje temos um problema porque não preparamos as gerações posteriores para passar pelo sofrimento. 
Não lhes demos uma sólida compreensão do porquê acreditamos. Precisamos ter um entendimento 
da Palavra, um entendimento da apologética do porquê acreditamos no que acreditamos, para que ela 
possa se sustentar contra os argumentos do mundo.  

Imagino que isso tenha tocado em todos aqui que amam pessoas que se afastaram da fé. Hoje você vê 
em toda a mídia e jornais sobre como Josh Harris supostamente se afastou da fé, e também o líder da 
adoração da Hillsong e outras pessoas importantes que conheceram o Senhor. Você tenta imaginar o 
que está acontecendo. 

Estou estudando livros mais filosóficos sobre apologética e outras coisas. Um bom livro é o de Timothy 
Keller sobre o sofrimento, "Caminhando com Deus em meio à dor e ao sofrimento". Um outro livro 
voltado para a maneira moderna de pensar nos dias de hoje é "A Fé na Era do Ceticismo". São dois 
livros bons para responder às perguntas dos jovens.  

Dor e Sofrimento 
Outro problema comum é sobre a questão da cura, o Movimento Palavra de Fé, a oração pelos 
enfermos, etc. Eu acredito nas orações por cura e temos visto milagres em nossas vidas. No entanto, 
poucos abordam o problema da dor e do sofrimento.  

Conhecemos pessoas cujos três filhos morreram em um acidente de carro, em uma carona a caminho 
da escola. Eles faziam parte da Igreja Palavra de Fé. Os pais eram pastores e eles foram convidados a 
deixar a igreja porque não podiam lidar com o fato de que, se você crê em Deus e confessa a Palavra, 
uma tragédia dessas ocorra.  

Todos nós vamos passer por tragédias e sofrimentos nesta vida. Às vezes chega bem perto. São as dores 
de parto. Tive 4 bebês e estive presente em 6 dos partos dos meus netos. Estou lhe dizendo, dói! Minha 
filha teve seu último bebê em nossa casa. Tive que sair da sala. Eu pensei: “Espero que este seja o 
último que ela tenha. Não posso passar por isso de novo.” Algumas semanas depois, perguntei: “Você 
precisa de oração pelo traumado parto?” Ela olhou para mim e disse: “Ah, não, mãe, foi maravilhoso!” 
Pensei: “Eu preciso de oração por traumas!”  

Há um princípio espiritual no nascimento de uma criança. É o que diz nas Escrituras, uma mulher sente 
dor, mas depois que o bebê nasce, ela se esquece da dor por causa da alegria do bebê. (João 16:21) 
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Espero que nas histórias que vou contar, que você possa ver que, sim, diz nas Escrituras, que não seria 
chamado de sofrimento se não doesse. Deus orquestrou em Sua soberania para que nossas provações 
e problemas neste mundo produzam frutos. O que o inimigo usou para o mal Deus tem uma maneira 
de transformá-lo para o bem. Eu tenho algumas histórias incríveis que falam sobre como isso acontece 
de novo e de novo e de novo.  

Estas são as histórias de pessoas reais que você será capaz de contar às próximas gerações. Em troca, 
eles as contarão aos seus filhos.  

Eu chamo de diário ou registro de bordo de um capitão que é escrito e pode ser transmitido de maneira 
geracional. Porque eles precisam disso. Eles precisam saber quem é Deus. Eles precisam saber que 
Deus é um Deus bom e que Ele nos ama. Eles precisam saber que nada nos separa do amor de Deus.  

 Chave: Deus nos ama em meio a tempos duros, dolorosos e difíceis. 

O Cristianismo foi introduzido com secularismo e individualismo. Até mesmo a Declaração da 
Independência Americana diz que todos têm direito à "vida, liberdade e busca pela felicidade". Isso fez 
com que os americanos crescessem pensando que a vida é sobre a MINHA felicidade. No começo da 
América, o pensamento era mais sobre estarmos aqui por Sua glória, e não por nossa felicidade.  

 Chave: Nossa caminhada cristã incluirá experiências dolorosas nas quais Deus nos levará 
adiante, enquanto somos pressionados n’Ele. 

Deus não existe para tornar nossa vida feliz ou para satisfazer nossas necessidades. Não é tudo sobre 
nós. É sobre Ele, Seu Reino e Sua Glória. Então, nos primeiros dias da América, não havia um problema 
com o mal, a dor e o sofrimento. Muitas famílias perderam metade dos filhos antes de se tornarem 
adultos. O sofrimento era um modo de vida. Eles aprenderam a clamar a Deus para obter a graça 
naquele momento de necessidade.  

 Chave: O cristianismo fraco roubou a força para nos mantermos firmes em tempos difíceis. 

Hoje temos um cristianismo débil ou fraco que não tem raízes. É instável quando as coisas não correm 
como as pessoas pensam que deveriam. Por exemplo, eu não tive filhos. "Eu não consegui a esposa 
certa. Minha esposa não me deixa feliz - ele está me controlando ou ela está me controlando." E se 
você tem filhos, você quer que alguém pegue-os de suas mãos, porque você não pode cuidar de 
crianças pequenas. A resiliência dos jovens é a menor que eu vi nos últimos anos. 

José 
Uma das minhas histórias favoritas das Escrituras é a história de José.  

Eu sou uma dessas pessoas que não consegue se lembrar de não ser crente. Cresci em um lar Cristão 
e, aos 3 anos, lembro-me de interpretar a história de José com meu irmão e minha irmã. Éramos muito 
próximos e minha mãe era muito ocupada - três filhos em dois anos. Éramos quase como trigêmeos, 
mas pior porque não estávamos no mesmo esquema. Eu não sei como ela sobreviveu. 
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Estamos familiarizados com a história de José e como seus irmãos o traíram. Antes dessa traição, ele 
sonhava com seus irmãos se curvando diante dele. Ele não era discreto em como compartilhava os 
sonhos. Então seu pai lhe dá este belo casaco e mostra seu amor com o melhor. 

Isso provocou ciúmes e os irmãos queriam matá-lo. Eles o jogaram em um buraco. Você pode imaginar 
como José se sentiu? Traído. Realmente ferido.  

Vou voltar um pouco, porque isso vai expandir esse mistério da Soberania de Deus, ainda que Ele esteja 
no controle da história. Existe a completa soberania de Deus, mas a completa liberdade e livre arbítrio 
do homem. Parece uma contradição que entra em cena quando algo realmente trágico acontece.  

Você sabia que toda vez que eu passo por algo horrível, é tipo: “De quem é a culpa?” No meu lar, 
quando algo dava errado, tentávamos descobrir qual criança aprontou. Todos eles tentavam chegar 
ao: "É culpa da mãe". 

 Chave: Tempos difíceis, até tragédias, não mudam a soberania de Deus. 

Quando algo ruim acontece, é uma tendência natural tentar descobrir quem fez isso. No começo você 
pensa: “Ah, fui eu? Foi meu pecado? Foi isso?” Então você pode culpar seu cônjuge. Você pode acabar 
culpando Deus ou Satanás.  

Samuel Juster 
Sei que muitos de vocês ouviram a história de como perdemos nosso filho de 12 anos em um incêndio 
doméstico há 21 anos. As pessoas vinham até mim e diziam: “Satanás levou seu filho.” Isso realmente 
me assustou. Eu pensei: “Se Satanás pode vir sempre que quiser e tirar a vida de alguém, isso me deixa 
realmente insegura. Estou com medo porque não sei quando ou onde ele vai atacar novamente."  

Então, eu respondia às pessoas: “Deus o levou.” E as pessoas me responderam: “Como você pode dizer 
isso? Ele é um Deus bom e amoroso. Ele não faria com que você sofresse assim.” E ficou assim de um 
lado para o outro.  

Bem, talvez, porque deixamos nosso filho passar a noite na casa do vizinho, realmente foi nossa culpa. 
Deveríamos ter ouvido de Deus para não deixá-lo passar a noite lá. Eles deixaram as velas acesas e a 
casa pegou fogo e dois meninos morreram.  

Nosso filho estava sob uso de aparelhos para sobreviver por alguns dias. Fizemos uma oração mundial. 
Oramos e oramos e cremos. Deus disse para não sofrer, mas esperar por uma ressurreição. Quando 
chegou a hora de desligá-los, dissemos que ele nasceu de um sonho profético que eu tive e sua vida 
quase foi tirada quando ele tinha 1 ano de idade, mas Deus milagrosamente o levantou. Então, 
pensamos que essa era outra ocasião em que Deus faria um milagre.  

Mais uma vez, Deus nos disse para não sofrermos, mas continuarmos lutando por uma ressurreição. 
Pessoas de todo o mundo estavam orando, em conexão com Israel e os ossos secos. Chegou a hora do 
funeral e meu marido fez uma bela liturgia sobre ressurreição para que pudéssemos conversar com o 
pequeno Samuel e ele se levantar. Tínhamos repórteres lá, algumas milhares de pessoas e dois cultos.  



Patty Juster - Quarta-feira Sessão da manhã Convocação da Aglow em Jerusalém 2019 (Português) 5 

De forma surpreendente ele não foi ressuscitado dentre os mortos. Fizemos tudo o que sabíamos fazer. 
Nós até levamos uma muda de roupa para ele.  

Algumas pessoas pensaram que éramos loucos. A maioria das pessoas me disse: "Você fez tudo o que 
pôde". Mas isso me levou a um turbilhão de perguntas.  

Está escrito nas escrituras que se você tem uma fé do tamanho de um grão de mostarda, pode dizer 
para que a montanha seja movida e ela se moverá. Então você pode ficar sob tamanha condenação. 
Toda vez que eu ouvia um professor da fé dizer: "Se você tiver fé suficiente", isso coloca tudo sobre 
mim. 

E fica como, “Quem fez isso? Deus fez isso? Satanás fez isso ou fui eu que fiz?” Há tantas perguntas que 
podem surgir na mente de um crente quando você se mantém em fé e o que você crê não acontece. 

De volta a José.  

Imagine José com essas perguntas, mais a agonia de ser traído.  

Agora, aqui está José, que estava na prisão. Enquanto ele estava lá, graça e favor estavam sobre ele e 
se tornou mordomo na casa de Potifar. Então, voltou para a prisão por causa de acusações falsas. E o 
tempo todo ele luta contra tudo o que está acontecendo. 

Voltando rapidamente a Abraão.  

Deus está encarregado da história. Deus fez a Abraão a promessa sobre a terra pertencente ao povo 
judeu. No entanto, ele disse a Abraão: “Seus descendentes serão escravizados no Egito por 430 anos, 
porque Deus vai virar o coração dos egípcios contra você e você será escravizado. Então ele enviará um 
redentor que vai resgatá-lo do Egito." 

Salmos 105:16 Ele mandou vir fome sobre a terra e destruiu todo o seu sustento; mas enviou um 
homem adiante deles, José, que foi vendido como escravo. Machucaram-lhe os pés com correntes 
e com ferros prenderam-lhe o pescoço, até cumprir-se a sua predição, e a palavra do Senhor 
confirmar o que dissera.  

Isso é tão incrível! Você não entende isso sem conhecer o hebraico, mas aqui está a soberania de Deus! 
Você tem que lidar com Deus em todo tipo de tragédia - decepção, divórcio, perda de emprego ou 
qualquer coisa dolorosa que lhe aconteça.  

 Chave: Deus está conosco a todo momento, seja ele bom ou mau.  

Ali estava José, nessa prisão, lutando com as palavras e os sonhos que Deus havia lhe dado anos antes. 
Ele continuou lembrando a Deus o que disse que faria. Ele continuou lembrando a Deus sobre suas 
promessas. Em hebraico, nesta passagem das escrituras no Salmo 105, diz que quando o pescoço e as 
pernas foram colocados em ferro, o ferro entrou em sua alma. Essa é a comparação de como a Palavra 
entra nele. É como Abraão, que é dito "em esperança, creu contra a esperança". Mas ele foi fortalecido 
em sua fé.  

 Chave: A Palavra de Deus deve ser tão forte em nós que as situações não nos moverão do 
lugar de fé, esperança e confiança.  
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É isso que queremos para nossos filhos, netos e amigos. Queremos que as promessas da Palavra - o 
conhecimento de Deus - se tornem como ferro em suas almas, para que nada as mova. Isso é algo que 
precisamos fazer até a velhice, contar à próxima geração e à próxima geração sobre a bondade do 
Senhor. Devemos dizer a eles que você pode confiar nEle. Seus caminhos são corretos e n’Ele não há 
maldade. Não há nada como um testemunho pessoal.  

 Chave: O testemunho sobre Deus que damos à próxima geração é de extrema importância. 

José enfim se torna o braço direito do faraó. Há fome na terra e seus irmãos vão ao Egito para comprar 
grãos. Imagine como eles estão sofrendo de culpa e vergonha, vendo o pai chorar dia após dia. Ele se 
recusou a ser consolado. 

Deus cura o coração partido 
José teve dois filhos, Manassés e Efraim. O significado do nome de Manassés é: "Deus me fez esquecer 
os problemas que eu e minha família tivemos". Gostaria de acrescentar que Deus curou José da dor 
que ele experimentou. Deus curou seu coração.  

Você sabe que toda vez que um trauma é causado ou algo acontece - hoje eles chamam de estresse 
pós-traumático - há algo em nossas memórias e em nossas células que lembra o trauma? Quando 
passamos por aquela situação do incêndio da casa, não era apenas algo espiritual. Isso afeta seu corpo, 
alma e espírito, e eles se curam em momentos diferentes. Essas dores que estão dentro de nós, é como 
o aguilhão da morte. 

Em I Coríntios 15: 50-58, falando sobre a morte ser o último inimigo, o apóstolo Paulo declara: “Oh, 
onde está o seu aguilhão?” E vemos que isso era verdade com José antes mesmo de Cristo. Deus cura 
o aguilhão da morte, decepção e traição.  

Deus nos faz frutificar em tempos difíceis 
O nome do segundo filho de José era Efraim. Efraim significa: “Deus me fez dar frutos neste cativeiro.” 
No Egito, a terra do sofrimento, Deus fez José frutificar. 

 Chave: Verdades que podemos transmitir como testemunho é que, em lugares de grande 
mágoa, trauma ou desespero, Deus é capaz de transformar esse local de cativeiro em um local 
de fecundidade.  

Essas são duas coisas que podemos esperar e depois transmitir. Primeiro, Deus cura o coração partido. 
Ele está perto dos que tem o coração quebrantado (Salmo 34:18). Alguns dos meus momentos mais 
especiais e íntimos com o Senhor foram quando eu chorava e chorava após a perda de nosso filho. O 
Senhor me disse: “Quero que você me entregue suas emoções agora, porque se você confiar em mim 
com suas emoções e se render durante esses momentos de profundo pesar, revelarei mais de Mim 
mesmo em você.”  

No luto, você experimenta momentos como contrações do parto que são contrações do luto. Você 
nunca sabe quando isso vai acontecer. Vem e vai. E assim, confiando n’Ele, Deus me aproximou através 
de cada contração de dor. Ele me mostrou como lamentar. Ele me mostrou como fazê-lo para que isso 
não me esmagasse. 
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 Chave: Quando há tragédia, quando há sofrimento, quando as coisas não vão do jeito que você 
deseja, o nível de inquietação que você vive é o nível em que você criou raízes neste mundo, 
ao invés de criar raízes em Deus.  

Deus tem que ter o primeiro lugar na sua vida. Ele tem que ser seu primeiro amor. Devemos ser capazes 
de demonstrar isso para nossos filhos e netos. Por que você acha que uma confissão da nossa fé judaica é,  

Respondeu Jesus: " ‘Ame o Senhor, o seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de 
todo o seu entendimento’. Mateus 22:37  

Deus está sempre perto 
Deus estar perto de você e essa é uma verdade incrível. Ele não está apenas governando o universo. 
Ele habita em nossos corações. Quando sofremos, Ele sofre. O coração sofredor estava em Deus antes 
mesmo d´Ele criar o homem, porque diz na Palavra que o Cordeiro foi morto antes da fundação do 
mundo (Apocalipse 13: 8). Deus sabia que o sofrimento viria sobre a espécie humana quando Ele desse 
o livre-arbítrio.  

De volta a José. Deus cura seu coração ferido e vemos isso através dos nomes de seus filhos. Mas agora, 
seus irmãos vêm ao Egito para comprar grãos e vemos a reconciliação chegando.  

Os irmãos ficam assustados quando José se revelou a eles. No entanto, José disse: “Não seja tão duro 
consigo mesmo. Quero que saiba que não foi você quem me enviou para o Egito, mas Deus o fez para 
que muitas vidas sejam poupadas."  

Você sabe que isso é um mistério. Sim, os irmãos fizeram errado. Eles pecaram. Eles precisavam se 
arrepender. Mas, Deus enviou a José e a Abraão, isso foi dito muitos anos antes que Deus iria enviar 
seus descendentes para o Egito. Então quem fez isso? Deus ou os irmãos? Isso é um mistério, nunca 
seremos capazes de descobrir.  

Em qualquer situação, procure pela glória 
Então, quando as atormentadoras perguntas surgem sobre meu filho - eu chamo isso de reflexão sobre 
o mistério - eu permito que Ele me leve a um lugar de adoração. Nós vamos ter momentos em que 
haverá um "é assim" em nossas vidas. Mesmo na Palavra, fala-se de Lázaro e diz: “Ele morreu para que 
Minha Glória seja vista, para que você acredite.” (João 11: 4). E o mesmo aconteceu com o cego que 
foi curado. Eles perguntaram: “Ele pecou ou seus pais pecaram?” (João 9: 2). Não, isso aconteceu para 
que houvesse a manifestação da glória de Deus. Sempre procure o "é assim" em sua vida.  

 Chave: Às vezes coisas difíceis acontecem para que a Glória seja revelada.  

A história de Dan 
Não sei se Dan já contou a história dele, mas, quando estava na faculdade, ele teve um colapso nervoso 
pela fé. Foi algo tão horrível para ele, que acabou se tornando num cético na fé. Algumas coisas 
horríveis aconteceram e ele perdeu a fé por um tempo. Na época, ele não sabia que era por um período 
e ficou atormentado. Pense em Yeshua, seu pior sofrimento foi quando Ele estava na cruz e disse: "Meu 
Deus, meu Deus, por que você me abandonou?"  
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Quando um relacionamento é quebrado, é muito doloroso. Dan disse que o período de ceticismo foi 
pior do que a dor de perder nosso filho. Embora isso seja difícil de se imaginar, sua fé era importante 
para Deus dessa forma. Por causa disso, ele se mudou de Nova Jersey para o Wheaton College. E 
adivinha quem estava no Wheaton College? Eu! Ele me conheceu, lá.  

E por causa dessa dúvida e ceticismo, ele leu todos os livros que pôde para responder às suas perguntas 
como se sua vida dependesse disso. Ele escrevia ao longo das margens de seus livros. Quero dizer, ele 
estava com muita angústia. Ele tinha que encontrar a verdade. Ele tinha um arquivo completo de 
perguntas e, no verso, colocava as respostas.  

No Wheaton College, ele conheceu um santo senhor, capelão Evan Welsh, o capelão do faculdade. E 
este capelão disse a Dan depois de conhecê-lo e ouvir sua história: "Quero que saiba que a qualquer 
hora - noite ou dia - que você precisa conversar, você pode vir à minha casa e conversaremos". E Dan 
fez isso. Todos os dias do seu primeiro ano ele foi até lá. Todos os dias.  

O capelão Welsh amou Dan, o acompanhou de volta à fé e ao desejo adolescente que ele tinha com 
relação a um chamado para entrar no ministério. Ele encorajou Dan a ser ordenado na Igreja 
Presbiteriana. Ele também foi pastor interino da primeira Igreja Presbiteriana Cristã Hebraica em 
Chicago. E chamou Dan para ser pastor estudantil na Igreja Presbiteriana de Chicago.  

Naquela época, os crentes judeus começaram a se quebrantar porque eles começaram a ser 
incorporados nas igrejas. Começou uma revelação do Céu de que, uma vez que um judeu se torna 
crente em Jesus, ele não para de ser judeu. Havia um chamado, destino e responsabilidade que 
estavam esperando por Dan do outro lado de sua crise de fé. Então, quando vejo como esse sofrimento 
terrível que meu marido passou e mudou a história, quem o causou?  

Se ele não tivesse passado pela crise de fé, nunca teria se mudado para Wheaton, e nunca teria me 
conhecido. Temos quatro filhos e 11 netos. Tudo isso não teria acontecido. Então, olho para isso e digo: 
“Deus causou isso? O sofrimento e o mal causaram isso?” É como se fosse antes da fundação do mundo, 
Deus conhecia o chamado da vida daquele homem.  

Lembra-se em II Samuel 24:1, onde diz que Deus incitou Davi a contar Israel e Judá? E então em I 
Crônicas 21:1 fala sobre Satanás incitando Davi a contar os homens poderosos. Isso desagradou ao 
Senhor, uma praga caiu sobre Israel e 70.000 morreram. Quando o Senhor conteve o Anjo da Morte, o 
anjo estava ao lado da eira que Davi comprou e é o local do Monte do Templo. Isso não significa alguma 
coisa? 

Deus está além do nosso entendimento 
Quando você olha para essas coisas, em vez de permitir que o problema do mal e os 'responsáveis' o 
desapontem, comece a desfrutar do mistério, porque Deus está além do nosso entendimento. Seus 
caminhos estão acima dos nossos. Certas coisas que sabemos sobre Ele nunca mudarão e uma delas é 
que Ele é bom e Sua misericórdia dura para sempre. Deus é amor e nada, nada, nada, nos separará do 
Seu amor.  
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Sejamos fiéis ao transmitir essas verdades imutáveis para a próxima geração e depois para a próxima 
geração. Eu tenho história após história após história de como Deus agiu de maneiras milagrosas. Cada 
episódio nos forma.  

 Chave: Eleve-se acima das coisas que vêm para abalar sua fé e confie em Deus, respondendo 
em adoração. 

Servimos a um Deus maravilhoso. Não deixemos que as coisas pelas quais passamos nos abalem. Nós 
devemos nos elevar acima delas através de uma resposta de adoração. Foi assim que Paulo respondeu. 
Quando ele não conseguiu entender alguma coisa, ele disse:  

Pois Deus colocou todos sob a desobediência, para exercer misericórdia para com todos.  
Romanos 11:32 

Ah, as profundezas, as riquezas e a grandiosidade de Deus! Deixe sua teologia levá-lo àquele lugar de 
adoração e reverência, onde você dobra o joelho diante de um Deus Santo. Amém.  


