Portanto, saiba que Ele tem um olhar especial
para você e lhe envia uma linda promessa:
“Por isso não tema, pois estou com você; não
tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu [a] fortalecerei e [a] ajudarei; eu [a] segurarei com a minha
mão direita vitoriosa” Isaías 41:10 (NVI).

Vá em frente, o mundo precisa de você!
Meu nome:
Meu telefone:

Semeando

O dia mal começou e você já está na correria. Incrível
como é possível realizar tantas atividades em 24
horas. Mas, você mulher, esposa, filha, mãe, profissional, dona de casa e, em tantas outras dimensões
do universo feminino, dá conta de tudo!

Como você consegue fazer tanto em tão pouco tempo?
Do que você é feita? Você tem bateria extra?

Os desafios e tarefas, que você mulher tem que
enfrentar e executar, contribuem de forma espetacular para o avanço da sociedade. Definitivamente, o
mundo depende de sua força, coragem, disposição,
dedicação, entrega e amor.

Porém, é comum encontrar mulheres desanimadas e
desconsoladas com a vida, ao ver que seus queridos
estão em situação de perdição, tristeza, sem rumo e
sem direção. A derrota dos seus é como se fosse a sua
e ela sente que poderia ter feito mais por eles, mesmo
quando tudo indica que o fato estava além de seu
alcance.

Por isso, agora, ao ler este texto, como está seu coração e seus sentimentos? Saiba de uma coisa, assim
como você, todas têm lutas, dificuldades, ansiedades,
e esse não é um “privilégio” só seu. Neste exato
momento, milhões, talvez bilhões de outras mulheres, estão buscando uma resposta, um caminho, uma
solução para seus dilemas e problemas. Muitas terão
seus dilemas equacionados, seus problemas resolvidos e suas orações atendidas. Outras, porém, sofrerão angústias por não conseguirem resolver seus
conflitos, pelo menos não na hora em que precisam.

O que faz de você encantadora é a sua determinação em ir à luta, mesmo quando a derrota é
dada como certa. Encanta o não desanimar
quando muitas outras já desistiram. Encanta o
seguir em frente, quando muitas estão olhando
para trás.

Deus é NÂO SE CANSA DE amar e buscar os Seus. Por isso,
olhar para você, querida mulher, é ver um lampejo de
Deus, porque você NÂO SE CANSA DE AMAR.

