
Deus sempre está conosco.

                  

Leia com atenção e reflita...
  
  
  

  

Os Dois Lobos
  Uma noite, um velho índio contou ao neto dele sobre uma batalha que acontece dentro das
pessoas. 
  Ele disse: - Meu querido neto, há uma batalha entre dois lobos dentro de todos nós. Um é
mau: é a raiva, a inveja, o ciúme, a tristeza, o desgosto, a cobiça, a arrogância, a pena de si
mesmo, a culpa, o ressentimento, a inferioridade, as mentiras, o orgulho falso, a superioridade
e o ego.

  

O outro é bom: é a alegria, a paz, a esperança, a serenidade, a humildade, a bondade, a
benevolência, a empatia, a generosidade, a verdade, a compaixão e a fé.
  O neto pensou naquilo por alguns minutos e perguntou: - Qual o lobo que vence?
  E o velho índio simplesmente respondeu: - O que você alimenta.

  

  

A Lenda dos Índios Cherokees
  Você conhece a lenda do rito de passagem 
  da juventude dos índios Cherokees?

  

O pai leva o filho para a floresta durante o final da tarde, venda-lhe os olhos e deixa-o sozinho.
  O filho se senta sozinho no topo de uma montanha em umas das noites, e não pode remover
a venda até os raios do sol brilharem no dia seguinte. 
  Ele não pode gritar por socorro para ninguém. 
  Se ele passar a noite toda lá, será considerado um homem. 
  O menino está naturalmente amedrontado. 
  Ele pode ouvir toda espécie de barulho, os animais selvagens podem, naturalmente, estar ao
redor dele, os insetos e cobras podem vir picá-lo. 
  Talvez alguns humanos possam feri-lo. Ele pode estar com frio, fome e sede.
  O vento sopra a grama e a terra sacode os tocos, mas ele se senta estoicamente, nunca
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removendo a venda...
  Segundo os Cherokees, este é o único modo dele se tornar um homem. 
  Finalmente...
  Após a noite horrível, o sol aparece e a venda é removida.
  Ele então descobre seu pai sentado na montanha perto dele. 
  Ele estava a noite inteira protegendo seu filho do perigo...

  

  

Nós também nunca estamos sozinhos! 
  Mesmo quando não percebemos, Deus está olhando para nós, "sentado ao nosso lado". 
  Quando os problemas vêm, tudo que temos a fazer é confiar que ELE está nos protegendo.

  

  

  Moral da história:

  

Apenas porque você não vê Deus, não significa que Ele não esteja conosco.
  Nós precisamos caminhar pela nossa fé, não com a nossa visão material.

  

E  evite tirar a sua venda antes do amanhecer....

  

  

"Deleite-se no SENHOR, e ele atenderá os desejos do seu coração. Entregue o seu
caminho ao SENHOR; confie nele, e Ele agirá." Sl 37, 4-5
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