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Você já experimentou um tempo em sua vida em que não sente mais fome pelas coisas de Deus? A paixão, o
mover, o zelo em conhecê-lo ficaram entorpecidos, pois tudo em sua vida estava tão confortável; seus
pensamentos ocupados com coisas terrenas. Se isto aplica-se a você, chegou o tempo de olhar através das lentes
da eternidade de Deus e compreender que existe algo maior do que você mesmo.
Uma máxima antiga diz: “Deus conforta o aflito e aflige o acomodado.” Algumas vezes, Deus olha para o coração
e percebe que chegou o tempo de sacudir as coisas – não que ele queira te machucar intencionalmente, porém,
trará coisas que te fará acordar da sua letargia. Por quê? Porque quer para você mais do que contentamento e
alegria. O Espírito Santo está dizendo que chegou o tempo de trazer uma ruptura em sua vida, pois quer que o
seu coração esteja eternamente focado nele, amando-o e conhecendo-o – e, mais do que tudo, sendo totalmente
dele.
Na carta aos Hebreus, lemos sobre os pais que disciplinavam os seus filhos “por curto período, segundo lhes
parecia melhor” (Hebreus 12:10). “mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua
santidade” (mesmo versículo).
Davi estava habituado a esta disciplina: “Antes de ser castigado, eu andava desviado, mas agora obedeço à tua
palavra” (Salmos 119:67). “Foi bom para mim ter sido castigado, para que aprendesse os teus decretos... Sei,
Senhor, que as tuas ordenanças são justas, e que por tua fidelidade me castigaste” (Salmos 119:71 e 75).
Ninguém gosta de ser corrigido, porém, se você não se submeter à disciplina gentil do Pai amoroso, a sua fé
diminuirá e se tornará mais egoísta.
Ore comigo assim: “Pai celestial, dê-me um coração que te ame cada vez mais, para que eu esteja cada vez mais
próximo de ti. Quebranta o meu coração com aquilo que te entristece e me ajude a alcançar aqueles que me
cercam com o seu precioso amor.”
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