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Depois de anos de ministério, você pode ver-se, ainda, sendo treinado pelo Senhor. Nunca paramos de aprender
sobre seguir a sua direção, especialmente, quando ele nos conduz para lugares difíceis. Eu ainda estou
aprendendo a não dizer: “Pronto, Deus. Não aguento mais.” Ao contrário, esforço-me para aprender a dizer:
“Senhor, não vejo o que está adiante; não sei de onde tirarei forças para superar isto. Mas você prometeu ser a
minha força.”
Este é o lugar da verdadeira fé. Também é o lugar onde encontramos nosso descanso – ao confiar plenamente no
amor do Senhor por nós. Como Paulo afirma: o que mais temos para apresentar a ele a não ser a nossa fé? Nem
obras ou resultados (veja Efésios 2:8-9). Temos apenas a nossa fé nele e a nossa dependência nele para a
providência de tudo o que precisamos.
Querido, ele está te conduzindo e quer levar-te a um lugar de incrível benção. Pode ser que você tenha que estar
disposto a fazer coisas aparentemente insignificantes – embora elas não sejam insignificantes para ele! Enfrentará
testes e tribulações que serão difíceis, algumas, aparentemente, além da sua capacidade de suportar. Porém, este
é o campo de treinamento que Deus preparou para muitos dos seus escolhidos mais queridos. É lá que você
entenderá a sua natureza, o seu caráter, a sua benção e a sua bondade.
Pode ser difícil compreender e entender que, apesar das nossas falhas, somos amados por um Deus santo. Mas,
você é amado com o mesmo amor que ele demonstrou por seu Filho. E ele tem um propósito santo para você,
assim como teve para Jesus. Portanto, aceite a paz que excede todo o entendimento e descanse, sabendo que a
sua benção está diante de ti.
No fim do dia, será capaz de curvar-se e dizer: “Senhor, fizeste novamente. Você conduziu-me à vitória!”
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