TEMPO DE RENOVAR
Várias coisas na vida se renovam, na natureza a primavera é o período onde
as coisas se fazem novas. Renovar não é capricho, não é algo infundado, sem
racionalidade, é uma necessidade que todos temos e precisamos seguir. É um
momento em que podemos aprender coisas novas, podemos crescer mais e
ser muito mais felizes. Em Jesus, tudo se faz novo.
Não devemos ter medo das mudanças, nem oferecer resistências infantis,
quando elas são necessárias. Na renovação podemos viver novas
experiências, ter a oportunidade de nos renovar a nós mesmos, e ter
esperança de que dias melhores virão.
Às vezes, há necessidade de se recomeçar do zero, se preparar para a
prorrogação de uma partida, ou começar um novo jogo. Não deixemos de
tentar, se houver tropeços na caminhada, lembrem-se que até os macacos, vez
ou outra, caem da árvore.
Então, renovar não é necessariamente deixar para trás coisas importantes,
mais abrir espaço para que coisas ainda melhores possam fazer parte de
nossas vidas. A vida tem maneiras de nos ensinar coisas, e a renovação é uma
delas, pois existem coisas que só aprenderemos quando permitimos nos
transformar.
Mudar é se permitir. Há um grande desafio para a REDEJOVEM
CEENACIONAL para estes próximos meses: descobrir uma nova forma de
viver o novo de Deus nesse ministério.
Temos que renovar nossa alma jovem assim como o sol nasce todo dia.
É momento de renovar, de fazer diferente.
Mas agora o Senhor Deus diz ao seu povo: “Não fiquem lembrando do que
aconteceu no passado, não continuem pensando nas coisas que fiz há muito
tempo. Pois agora vou fazer uma coisa nova, que logo vai acontecer, e, de
repente, vocês a verão. Prepararei um caminho no deserto... farei com que
jorrem fontes no deserto e com que rios corram pelas terras secas, para dar de
beber ao meu povo escolhido”.
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