
Semente sendo plantada 9°BPM, UMCEMA

Encontro de oração e reflexão na Tenda da Congregação no dia 24/10/2014.

  

  

  

Reflexão: &quot;Precisamos fazer muito além de Orar, mas nada podemos fazer sem
Orar&quot;. Rick Warren

  

Oração: Habacuque 3:10-19

  

  

“Os montes te viram, e tremeram; a inundação das águas passou; o abismo deu a sua voz,
levantou ao alto as suas mãos. O sol e a lua pararam nas suas moradas; andaram à luz das
tuas flechas, ao resplendor do relâmpago da tua lança.  Com
indignação marchaste pela terra, com ira trilhaste os gentios. 
Tu saíste para salvação do teu povo, para salvação do teu ungido; tu feriste a cabeça da casa
do ímpio, descobrindo o alicerce até ao pescoço. (Selá.)
Tu traspassaste com as suas próprias lanças a cabeça das suas vilas; eles me acometeram
tempestuosos para me espalharem; alegravam-se, como se estivessem para devorar o pobre
em segredo.
Tu com os teus cavalos marchaste pelo mar, pela massa de grandes águas.
Ouvindo-o eu, o meu ventre se comoveu, à sua voz tremeram os meus lábios; entrou a
podridão nos meus ossos, e estremeci dentro de mim; no dia da angústia descansarei, quando
subir contra o povo que invadirá com suas tropas.
Porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide; ainda que decepcione o
produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento; ainda que as ovelhas da malhada
sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado;
Todavia eu me alegrarei no Senhor; exultarei no Deus da minha salvação.
O Senhor Deus é a minha força, e fará os meus pés como os das cervas, e me fará andar
sobre as minhas alturas. (Para o cantor-mor sobre os meus instrumentos de corda)”. 
Habacuque 3:10-19
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