JESUS NOS COLOCA DE PÉ
“O Senhor ampara todos os que caem e levanta todos os que estão prostrados.” Salmos 145:14 NVI
Temos visto à nossa volta muitas pessoas caídas: uma doença, sofrimentos intensos, família desestruturada ou desfeita, dívidas, vícios, pecado, frieza espiritual... Pessoas destruídas, sem forças para
seguir, machucadas, que desistiram de lutar, derrotadas. Pessoas sem esperança de ter alguém que os
ajude, que lhes estenda a mão e diga: “Eu te ajudo, levanta!” Talvez, hoje, você seja este que está
caído, abatido, fragilizado. Por onde Jesus passava, ele colocava aqueles que criam nele de pé. E,
agora, ele está aqui para fazer o mesmo por você.

Só jesus pode nos levantar porque só ele sabe o que estamos vivendo
“... Jesus, O Filho de Deus é o nosso grande sumo sacerdote que foi diretamente para o céu, a fim de nos
ajudar; portanto não deixemos nunca de confiar nele. Esse nosso sumo sacerdote compreende as nossas
fraquezas, visto que ele passou pelas mesmas tentações que nós passamos, ainda que ele nunca tenha
cedido a elas nem pecado” (Hebreus 4.14,15). Observe o texto bíblico e grife-o em seu coração: Jesus está
no céu para nos ajudar! A família e os amigos lhe viraram as costas? Cristo o ajudará! Não há ninguém mais
capacitado para levantar você porque Ele entende, ele sabe exatamente como se sente, porque passou
pelas mesmas coisas, mas sem pecado. Creia em Jesus, ele pode entender você. Peça a ajuda de Jesus. Ele
vem pra te salvar!

Só jesus pode nos levantar porque ele é cheio de misericórdia
“Portanto, vamos ousadamente até o próprio trono de Deus e permaneçamos lá para recebermos a sua
misericórdia e acharmos a sua graça para nos ajudar em tempo de necessidade” (Hebreus 4.16). Não
fique parado ou parada, vá até o trono da graça e da misericórdia de Deus. Segure a mão estendida de
Jesus e atenda ao Seu apelo: “Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu
lhes darei descanso” (Mateus 11.28), porque “a minha graça é tudo o que você precisa, pois o meu
poder é mais forte quando você está fraco” (2Coríntios12.9). Segure a mão de amor de Jesus, levante-se, corra para ele e permaneça em Sua presença, onde há plenitude de alegria, onde não há o que temer,
onde você pode recobrar força e vigor, onde encontra refúgio. Ele vem pra te salvar!

Só jesus pode nos levantar porque ele tem todo poder
“De repente, uma grande tempestade agitou o lago, de tal maneira que as ondas começaram a cobrir
o barco. E Jesus estava dormindo. Os discípulos (...) o acordaram, dizendo: ‘Socorro, Senhor! Nós vamos
morrer!’ (...) Ele se levantou, falou duro com o vento e com as ondas e tudo ficou calmo. Então todos
ficaram admirados e disseram: ‘Que homem é este que manda até no vento e nas ondas!?’” (Mateus
8.24-27). Este homem é Jesus, o Deus Todo Poderoso, Criador dos céus e da terra. Nada é difícil demais
ou impossível para ele (Jeremias 32.17,27; Lucas 1.37). Jesus manda e tudo se sujeita à Sua autoridade,
inclusive o que lhe fez cair. Basta apenas uma ordem de Jesus, e sua vida será transformada. Apenas
uma ordem, e tudo ficará calmo. Ele vem pra te salvar!

Pare, pense e levante-se
Mesmo que as pessoas virem as costas diante das suas quedas, ou que você não encontre uma mão
amiga em quem possa se apoiar para levantar, você pode sempre recorrer ao Deus amoroso que estará
pronto a lhe sustentar em seus braços e a colocar você de pé com a Sua mão forte. Deus é amor, cheio
de misericórdia, bondade, graça e perdão. Ele nunca nega o pedido de ajuda a qualquer que se aproxima
dEle com o coração sincero. Mesmo caído, prostrado, abatido, sem esperança, busque a Deus de todo
o coração. Diga como se sente, diga como a sua vida está uma bagunça e peça para que Ele o ajude a
se levantar e a continuar a sua caminhada. Creia em Jesus, entregue sua vida a Jesus, contemple o
Senhor e Ele vai levantar você. Ele vem para te salvar!

