
Frase - Na perfeição de Deus


Do mosaico:

fragilidade = não ser visto na alma

exposição = enfrentar sem estar preparada

esmagamento = desilusão 

quebras seguidas = traição e abuso


A desconstrução de nós mesmas - marteladas e quebras - renovação e reconstrução

- deixar a dor transformar-se em combustível para mudanças ao meu redor 

- como Deus criou você, a mim?


Da rosa:

anatomia da rosa - pétalas, folhas, espinhos


Deus as criou com tanta perfeição e beleza - somos mais do que as rosas

Podemos olhar ao redor e ver que cada uma de nós é mais do que imaginamos, ou o que 
carregamos, nossas marcas, nossos porquês, nossas dores…


Nossos questionamentos:

quem sou eu?

quem eu queria ser?

eu gosto da pessoa que sou?

o que eu idealizo ou idealizei ser?

em quem ou em que coloco minha esperança?


Martim Luther tornou-se naquilo que queria?

Ou ele deixou que Deus usasse sua vida com todas suas experiências?

Talvez esse seja um segredo, talvez uma solução, talvez um bom conselho.


Passagem bíblica


Pois há uma hora certa e também uma maneira certa de agir para cada situação. O 
sofrimento de um homem, no entanto, pesa muito sobre ele, 
visto que ninguém conhece o futuro. Quem lhe poderá dizer o que vai acontecer? 
Ninguém tem o poder de conter o próprio espírito; tampouco tem poder sobre o dia da 
sua morte, e de escapar dos efeitos da guerra; nem mesmo a maldade livra aqueles que 
a praticam. 
Eclesiastes 8:6… 



4Contudo, sempre haverá esperança para quem está vivo; afinal, até um cachorro vivo é 
melhor do que um leão morto! 5Porquanto os que estão entre os vivos sabem que 
morrerão, mas os mortos não sabem mais nada; não haverá recompensa para eles nem 
mesmo lembranças restarão acerca de suas pessoas. 6Assim, o amor, o ódio e a inveja há 
muito os deixaram; nunca mais terão parte em nada do que se passa debaixo do sol. 
7Portanto, vai e come com alegria o teu pão e bebe o teu vinho com o coração contente, 
pois Deus já se agradou do que fazes. 8Estejas sempre vestido com roupas brancas, com 
trajes de festa, e nunca deixes de ungir a tua cabeça com o óleo santo. 
Eclesiastes 9 

Do que precisamos para sermos renovadas? 

do que precisamos para deixarmos a dor transformar-se em combustível para mudanças ao meu 
redor? 

Qual é a minha missão?


Nossa missão é viver, alegrar-se com a vida, lutar por ela, exalar o perfume da salvação de Deus, 
mostrar a beleza que realmente temos em Jesus (não a beleza triste e mentirosa imposta por um 
mundo que busca a “perfeição exterior”,  incompleta e falha)


Se somos escolhidas por Deus para falar do Amor e Perdão de Jesus na cruz, somos também 
escolhidas para viver eternamente com o que é perfeito, na morada eterna!

Somos o bom perfume de Cristo!
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