Comparti no retiro de obreiros da arma poderosa que é a debilidade
Hoje quero compartir de outra arma poderosa que são as lagrimas
Chorar ate ao esgotamento
1sam 30:1 Sucedeu, pois, que, chegando Davi e os seus homens, ao terceiro dia, a
Ziclague, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o Sul e Ziclague e a esta,
ferido e queimado;
2 tinham levado cativas as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram,
nem pequenos nem grandes; tão-somente os levaram consigo e foram seu caminho.
3 Davi e os seus homens vieram à cidade, e ei-la queimada, e suas mulheres, seus filhos
e suas filhas eram levados cativos.
4 Então, Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram, até não
terem mais forças para chorar.
5 Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas: Ainoã, a jezreelita, e Abigail,
a viúva de Nabal, o carmelita.
6 Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em
amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas; porém Davi se reanimou no
SENHOR, seu Deus.
7 Disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: Traze-me aqui a estola
sacerdotal. E Abiatar a trouxe a Davi.
8 Então, consultou Davi ao SENHOR, dizendo: Perseguirei eu o bando? Alcançá-lo-ei?
Respondeu-lhe o SENHOR: Persegue-o, porque, de fato, o alcançarás e tudo libertarás.
Algumas vezes também nos acontece estas coisas
Bem aventurados os que choram pq eles receberão consolo
Depois de chorar é necessário actuar
Alguém disse o dom das lagrimas e o dom mais precioso
Sl 42:1 Ao mestre de canto. Salmo didático dos filhos de Corá Como suspira a corça
pelas correntes das águas, assim, por ti, ó Deus, suspira a minha alma.
2 A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo; quando irei e me verei perante a face
de Deus?
3 As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem
continuamente: O teu Deus, onde está?
4 Lembro-me destas coisas -- e dentro de mim se me derrama a alma --, de como
passava eu com a multidão de povo e os guiava em procissão à Casa de Deus, entre
gritos de alegria e louvor, multidão em festa.
5 Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em
Deus, pois ainda o louvarei, a ele, meu auxílio e Deus meu.
Que pouco choramos e quanto teríamos de chorar
As lagrimas sao o sangue da alma
Sl 102:9 Por pão tenho comido cinza e misturado com lágrimas a minha bebida,

As lagrimas de um filho sao flechas no coração de um pai
Deus vai necessitar das nossas lagrimas que devem justiça
Sl 80:1 Ao mestre de canto, segundo a melodia Os lírios. Testemunho de Asafe. Salmo
Dá ouvidos, ó pastor de Israel, tu que conduzes a José como um rebanho; tu que estás
entronizado acima dos querubins, mostra o teu esplendor.
2 Perante Efraim, Benjamim e Manassés, desperta o teu poder e vem salvar-nos.
3 Restaura-nos, ó Deus; faze resplandecer o teu rosto, e seremos salvos.
4 Ó SENHOR, Deus dos Exércitos, até quando estarás indignado contra a oração do teu
povo?
5 Dás-lhe a comer pão de lágrimas e a beber copioso pranto.
6 Constituis-nos em contendas para os nossos vizinhos, e os nossos inimigos zombam
de nós a valer.
7 Restaura-nos, ó Deus dos Exércitos; faze resplandecer o teu rosto, e seremos salvos.
A prostituta que mostrou verdadeiro arrependimento e u e secou os pés de jesus
Lam 2: 11 Com lágrimas se consumiram os meus olhos, turbada está a minha alma, e o
meu coração se derramou de angústia por causa da calamidade da filha do meu povo;
pois desfalecem os meninos e as crianças de peito pelas ruas da cidade.
12 Dizem às mães: Onde há pão e vinho?, quando desfalecem como o ferido pelas ruas
da cidade ou quando exalam a alma nos braços de sua mãe.
17 Fez o SENHOR o que intentou; cumpriu a ameaça que pronunciou desde os dias da
antiguidade; derrubou e não se apiedou; fez que o inimigo se alegrasse por tua causa e
exaltou o poder dos teus adversários.
18 O coração de Jerusalém clama ao Senhor. Ó muralha da filha de Sião, corram as tuas
lágrimas como um ribeiro, de dia e de noite, não te dês descanso, nem pare de chorar a
menina de teus olhos!
19 Levanta-te, clama de noite no princípio das vigílias; derrama, como água, o coração
perante o Senhor; levanta a ele as mãos, pela vida de teus filhinhos, que desfalecem de
fome à entrada de todas as ruas.
20 Vê, ó SENHOR, e considera a quem fizeste assim! Hão de as mulheres comer o fruto
de si mesmas, as crianças do seu carinho? Ou se matará no santuário do Senhor o
sacerdote e o profeta?
Malq 2:13 Ainda fazeis isto: cobris o altar do SENHOR de lágrimas, de choro e de
gemidos, de sorte que ele já não olha para a oferta, nem a aceita com prazer da vossa
mão.
14 E perguntais: Por quê? Porque o SENHOR foi testemunha da aliança entre ti e a
mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a
mulher da tua aliança.
Alguns não pedem perdão pelo seu adultério pois pensão que ja deus os perdoa
1sam 16:1 Disse o SENHOR a Samuel: Até quando terás pena de Saul, havendo-o eu
rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem; enviar-te-ei a
Jessé, o belemita; porque, dentre os seus filhos, me provi de um rei.
Deus não quer lagrimas sentimentais

Sl 84:5 Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram
os caminhos aplanados,
6 o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial; de bênçãos o cobre a
primeira chuva.
7 Vão indo de força em força; cada um deles aparece diante de Deus em Sião.
Eu e minha esposa caminhamos muitas vezes em vales de lagrimas de crianças doentes
e famintas e algumas outras pessoas por terem caído no mais profundo de miséria e
termos que as levantamos pela graça de Deus caminhando nesses vales de lagrimas
Hb 5:7 Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido, com forte clamor e lágrimas,
orações e súplicas a quem o podia livrar da morte e tendo sido ouvido por causa da sua
piedade,
8 embora sendo Filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu
9 e, tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o Autor da salvação eterna para todos os que
lhe obedecem,
10 tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque.
Sl 126:5 Os que com lágrimas semeiam com júbilo ceifarão.
6 Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus
feixes

