


As promessas do Senhor regam nosso coração               
com a esperança, meu irmão, minha irmã!                  
Mesmo que nesse momento da nossa vida,                  

estejamos vivendo momentos árduos, semeando situações      
que nos trazem cansaço, suores e lágrimas. 

Como é grandiosa essa promessa!...Como é grandiosa essa promessa!...



Ainda que hoje haja uma dor nos dilacerando dia e noite       
numa ansiosa espera, sem nada vermos acontecer;            

mesmo que estejamos tão exautos (as), que já não pedimos,     
já não lamentamos, já não cobramos...  

E apenas nossas lágrimas sobem  ao céu, falando tudo de nós.

O Senhor nos promete uma colheita, meu irmão, minha irmã!... 



O Senhor estO Senhor estáá sempre atento, recolhendo nossas lsempre atento, recolhendo nossas láágrimas      grimas      
e com elas regando a terra do nosso corae com elas regando a terra do nosso coraçção                ão                 

com sua fidelidade eterna. com sua fidelidade eterna. 

Por isso sabemos que com alegria colheremos cestos e cestos Por isso sabemos que com alegria colheremos cestos e cestos 
cheios de frutos de amor, de paz, de justicheios de frutos de amor, de paz, de justiçça, de saa, de saúúde, de de, de 

prosperidade...prosperidade...



O Senhor Fiel                                     
muda a nossa sorte!...                               

Se na ida estamos caminhando chorando,                
na volta estaremos alegres,                           

com os lábios cheios de canções.                      
Porque sabemos que Deus abençoa os Seus amados       

até durante o sono.



Obrigado (a),  Senhor, por tantas vezes                     
me fazeres experimentar as Tuas promessas de amor          

que me fazem levantar a cabeça e seguir. 

Louvado sejas por poder acreditar que                     
nenhum sofrimento é em vão e que nada, nem ninguém,       
pode me impedir de receber as bençãos que já reservaste       

para a minha vida, para a vida do Teu povo. 
Amém...
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TODOS OS DIAS UMA MENSAGEM TODOS OS DIAS UMA MENSAGEM 
DE FDE FÉÉ, AMOR E ESPERAN, AMOR E ESPERANÇÇA A 

PARA TODOS NPARA TODOS NÓÓS!S!
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