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“Livrem-se, pois, de toda maldade e de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Como
crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a
salvação” (1 Pedro 2:1-2).
Não culpe a Deus por não ouvir as suas orações se você tiver rancor contra outra pessoa guardado em seu
coração. Cristo trouxe instruções claras para nós – ele não lidará com alguém que tenha um espírito irado e não
perdoador. Devemos “abandonar” tais atitudes. A instrução de Deus sobre a oração, neste caso, é clara: “Quero,
pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem discussões” (1 Timóteo 2:8).
Você tem mágoas que queimam em seu coração? Não olhe para isto como algo que tem o direito de guardar.
Deus leva muito a sério tais coisas e toda a discórdia e atrito entre irmãos cristãos entristece o seu coração, mais
do que todos os pecados dos ímpios.
Se você pensa que as suas orações estão impedidas, cheque se não está lamentando das suas dores ou maus
tratos recebidos. Satanás sabiamente aguça os cristãos para se tornarem mais sensíveis às suas emoções do que
à voz do Espírito. Isto pode levar a um espírito de revanche quando deveria haver um espírito de perdão e amor.
Sim, mesmo aqueles que mais te machucaram merecem perdão em nome de Jesus.
Não continue cedendo aos sentimentos de dor e retaliação, para depois entrar no lugar secreto de oração, à noite,
esperando um milagre de libertação. Jesus ensinou a orar: “Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos
aos nossos devedores” (Mateus 6:12).
O tempo está acabando e o dia do Senhor está próximo. Tenha em seu coração o desejo de seguir as palavras do
profeta Miqueias: “Ele mostrou a você, ó homem, o que é bom e o que o Senhor exige: Pratique a justiça, ame a
fidelidade e ande humildemente com o seu Deus” (Miquéias 6:8).
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