UMA ESPIRITUALIDADE CONFUSA
“Sem que haja uma palavra na minha língua, ó Senhor tudo conheces. Se eu disser: As trevas me
encobrirão, e a noite será luz à roda de mim, nem ainda as trevas são escuras para ti; a noite
resplandece como o dia, pois as trevas e a luz são para ti a mesma coisa.” (Salmos 139.4;1112).
ALMAS CANSADAS
Como diz o poeta Jorge Camargo, “eu e você conhecemos só o amor baseado na troca”. Em uma
sociedade na qual o consumo é tão valorizado e em uma cidade que está em um contexto tão desafiador
como a nossa, é difícil não nos sentirmos cobrados, pressionados e muitas vezes adoecidos pelas
demandas exteriores e aquelas mais íntimas, que vêm do coração. Infelizmente aprendemos a esconder
de Deus o que realmente nos aflige, e seguimos sentindo culpa por não dar a Ele o que lhe é devido. No
entanto, podemos aprender com Davi, o homem que tinha o coração segundo o coração de Deus, através
de alguns escritos, o que é ter uma espiritualidade mais leve:
SABER DE CORAÇÃO
“Sem que haja uma palavra na minha língua, ó Senhor tudo conheces”(Salmos 139.4). Apesar de
sabermos essa verdade, pois geralmente ela mora apenas no nosso intelecto e não desceu ainda para o
coração, e isso faz sentir abandonados, inseguros, como se Deus não estivesse cuidando de nós como
deveria. O choro reprimido, os sonhos não realizados, as dores de perdas, as marcas da rejeição,
arrependimentos, situações em que ferimos ou fomos feridos e não podemos mais voltar atrás, se
tornam protagonistas da narrativa de quem somos. Às vezes parece que a nossa história não faz parte
da história de Deus. Mas Davi expressa nesse salmo a verdade de que o Senhor se importa de forma
contundente e visceral conosco, quando diz que todos os nossos dias foram ordenados por Ele, quando
ainda estávamos no ventre da nossa mãe (Salmos 139.16). Ela tendo te desejado ou não, o Senhor te
escolheu para realizar um propósito de muito valor para Ele mesmo.
HOJE EU “NÃO ESTOU BEM COM DEUS” X HOJE ESTOU “BEM COM DEUS”
Nosso grande drama: a inconstância, o peso, a sensação de dever momentos de devocional, leituras
bíblicas - Afinal eu TENHO QUE fazer para ser aprovado e incluído nos planos de Deus. O que é um
contrasenso, já que no livro de Efésios (1.3-14) Paulo nos garante que fomos escolhidos pelo Pai com
AMOR, recebidos como filhos e abençoados com toda a sorte de bênçãos espirituais (que significa uma
variedade enorme de bençãos). Portanto, isso quer dizer que temos liberdade para amar a Deus, para nos
sentirmos aceitos e compreender nossas fragilidades, tendo consciência de que um dia difícil não será
capaz de nos arrancar da mão Dele. A postura de sair correndo para longe por não nos sentirmos à altura
do que caminhar com Deus significa é nossa, e nunca do Senhor. As nossas trevas não assustam o nosso
Pai, com pecado ou sem pecado Ele nos vê da mesma forma, completamente cobertos pelo sangue do
Cordeiro, porque “se eu disser: As trevas me encobrirão, e a noite será luz à roda de mim, nem ainda as
trevas são escuras para ti” Salmos 139.11. Ele já te perdoou, Ele já te incluiu, Ele já te adequou. Você
pode se aproximar Dele não mais para “fazer por merecer” algo, mas por querer ficar perto para ouvir
com mais liberdade sobre como sua vida está incluída em um plano fabuloso que começou aqui e vai durar
para a eternidade.

PARE, PENSE E CONVERSE DE PAI PARA FILHO
Se até agora você foi essa pessoa que viu a devocional e a leitura da bíblia como um peso ou uma
obrigação necessária para conseguir ser incluído nos planos ou nas bençãos de Deus, você é convidado
a se aproximar do Pai por outros motivos, porque Amado, adequado, desejado e convidado de honra
você já é. Agora chega pertinho, pede colo para saber que lugar é esse que Ele já te deu, que bençãos
são essas de Efésios 1, e como você deve se reposicionar diante dessas verdades. Há uma promessa
para a PIB COPA, vamos ver o avivamento nessa cidade, e por isso, nosso coração precisa estar pronto.
“Amor incondicional, que não podemos ver com olho natural. Amor que primeiro amou, que fez por onde
amar, a quem se quer notou. Amor incondicional.” É assim que Jesus nos ama.

