Lins, dezembro de 2014.
Olá glorioso(a)! Deus te bendiga!
O meu desejo sincero é que você cresça na GRAÇA SALVADORA
DO SENHOR JESUS! Muitos me pedem bíblias de Estudo, mas eu
lhe digo, que não é uma bíblia de Estudo que irá mudar o nosso
entendimento, pois SOMENTE O ESPÍRITO SANTO foi capacitado
por Deus para ser o nosso professor, o professor daquele que
nasceu de novo! Saiba que eu nunca fiz uma faculdade de Teologia
ou um Curso Teológico. Eu tenho aprendido a conhecer a Deus
com a Pessoa Maravilhosa do Espírito Santo, passando tempo
lendo, meditando na Bíblia, sem pressa! Um dia de cada vez,
entendeu? Você é precioso (a) demais, para ser entregue nas
mãos de homens para que eles estejam sendo o seu ensinador...
Deus nos entregou nas Mãos do Espírito Santo! Termino esta carta
com a orientação que está 1 Pedro 5:1-4: “Rogo, pois, aos
presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles (...)
pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por
constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer; nem
por sórdida ganância, mas de boa vontade; nem como
dominadores dos que vos foram confiados, antes, tornando-vos
MODELOS DO REBANHO. Ora, logo que o SUPREMO PASTOR (
Jesus) se manifestar, recebereis a imarcescível coroa da glória.”
Medite meu irmão (ã) em tudo o que tenho lhe falado! Oro para
que os olhos do seu coração sejam iluminados e você tenha força
em seu espírito para avançar, crendo na Palavra de Deus e
fazendo a escolha de passar tempo meditando na bíblia e orando
no Espírito Santo! Aleluia!
Pode ter certeza de que estou lendo cada carta que me é enviada e
não é pelo fato de estar enviando uma carta única, para todos
(as), significa que não leio o que me é enviado, e na medida do
possível, vamos entregando o que nos é solicitado. O meu ÚNICO
objetivo é ajudá-lo (a) a crer que Deus ouve o clamor de todo
coração que se dobra ao Senhor Jesus e que passa a crer somente
Nele como seu Salvador e Senhor. Conto com você, para que
possamos ganhar muitas vidas para Jesus e quero vê-lo, um dia,
ao redor da Mesa do Nosso Salvador, participando das Bodas do
Cordeiro. Um feliz natal e uma poderoso ano de 2015!
Deus seja com você!
Shalom!
Pra. Rita Andrade

