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Você sente que Deus está prestes a desencadear algo tremendo em sua vida? Talvez Ele tenha falado ao seu
coração: "Eu tenho preparado algo especial para você. Você está prestes a entrar por um caminho comigo que
você nunca conheceu antes." Talvez sua vida já tenha sido muito abençoada por Deus. Agora, o Espírito Santo
está dizendo que a Sua promessa de longa data, está prestes a acontecer em toda a sua plenitude—e que tudo
isso vai surpreender você.
Se isso descreve a sua vida no momento, posso dizer-lhe com a autoridade das Escrituras: Prepare-se para
examinar o seu coração.
Vamos falar sobre o que eu chamo de experimentando uma "louca fé." Louca fé é acreditar que não importa quão
boas são as coisas no momento, o melhor ainda está por vir. É uma fé que diz: "Por mais que nós sonhemos e
façamos grandes coisas para o reino de Deus, Sua visão é sempre maior." O que o Senhor tem feito na breve
existência da igreja que eu pastoreio, tem superado todas as minhas expectativas. Não há uma semana que se
passe sem que alguém tenha dado a sua vida a Jesus e na maioria das semanas são várias pessoas. Sempre
que distribuimos comida aos pobres, muitos deles perguntam: "Por que você está fazendo isso?" Nós
respondemos: "É Jesus," e eles dão suas vidas a Ele.
Isso tudo está acontecendo milagrosamente. Em poucos anos, a freqüência de pessoas que freqüentam a nossa
igreja tem crescido fenomenalmente. Os novos crentes estão amadurecendo rapidamente e se tornando
discípulos fiéis, e crescendo em seu conhecimento de Deus. Eles estão bem no seu caminho de chegar ao nosso
objetivo final para eles: de tornarem-se missionários radicalmente dedicados a Jesus, onde quer que Ele possa
levá-los.
Deus não está apenas superando nossas expectativas, Ele está nos mostrando quais são as Suas expectativas, e
isso é incrível de ver. Há ainda um quarto de milhão de pessoas somente em nossa área que não conhecem a
Cristo, e o Senhor nos tocou para plantar duas novas igrejas aqui, uma em uma área problemática do cidade.
Estou simplesmente admirado com as grandes obras de Deus.
Mas aqui está a parte mais louca de tudo isso: Eu acredito que coisas ainda maiores estão por vir.
"Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos" (Hebreus 11:1).
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