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Então, você quer ser um homem ou uma mulher de Deus? Se sim, te será servido um cálice de dor. Você chorará
por causa de algo muito pior do que dor física. Estou falando de dor por ser magoado e rejeitado pelos amigos; a
dor dos pais quando os filhos pisam em seus corações e se tornam estranhos para eles; a dor entre um marido e
uma mulher quando paredes são construídas entre eles.
Ó, a confusão que vem, a agitação, as noites sem dormir – sabendo que Deus é real, que você está caminhando
em Seu Espírito, que está amando Jesus com tudo o que há e, mesmo assim, você é forçado a beber um cálice
de dor.
Não podemos fugir disto. Não podemos ser tolos em pensar que seguir a Jesus é somente felicidade. As
Escrituras dizem que nossa abordagem da vida deveria ser “motivo de grande alegria” (Tiago 1:2). Além disso,
também dizem: “O justo passa por muitas adversidades” (Salmos 34:19).
Pedro tentou afastar as aflições da Sua carne. Ele empunhou uma espada no Getsêmani, dizendo a Jesus:
“Mestre, você não tem que passar por isto. Eu os manterei ancorados, enquanto você foge.” Muitos cristãos têm a
mesma atitude. Eles tentam afastar as aflições dizendo: “Eu não tenho que enfrentar isto. Meu Deus é um bom
Deus!”
Eu creio que Deus é fiel. Mas Jesus diz que não Podemos fugir do nosso cálice de dor. Ele ordenou a Pedro:
“Guarde a espada. Este não é o caminho do meu Pai. Viva pela sua espada e você morrerá por ela.” Então,
declarou: “Acaso não haverei de beber o cálice que o Pai me deu?” (João 18:11).
Quando você confia nAquele que está te servindo esse cálice – quando vê Seu propósito por trás do sofrimento –
então você é capaz de bebê-lo. Não temas, pois seu Pai segura o cálice. Você não está bebendo a morte, mas
sim a vida!
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