AS COISAS MARAVILHOSAS DE DEUS
“E nós recebemos o Espírito de Deus, e não o espírito deste mundo, para que conheçamos as coisas maravilhosas que Deus nos tem dado gratuitamente.” (I Coríntios 2.12)
ESPERANÇA ERRADA
Quantas horas por dia nos dedicamos a nos preocupar com aquilo que podemos ter ou
receber do mundo presente? Já parou para reparar que não medimos esforços para
ter as honras terrenas? Não que o sucesso seja errado, mas parece que vivemos,
muitas vezes, mais preocupados com o que podemos comer e beber (I Coríntios 15.32),
do que em priorizar o reino de Deus (Mateus 6.21) e o presente que podemos receber
do Pai (Hebreus 11.26). Assim, vamos trabalhar nesse estudo sobre o que Deus pode
nos dar.
ESPÍRITO DE DEUS X ESPÍRITO DO MUNDO
Um dos aspectos maravilhosos da vida cristã é o cumprimento da promessa de envio
do Espírito Santo. Jesus, quando estava em um momento de despedida com seus discípulos, percebendo que estes estavam tristes, lhes deu a notícia sobre a vinda do Consolador como Pessoa, sempre presente, e os lembraria de toda verdade (João 14.16).
Uma das exortações de Paulo na carta aos Romanos é que renovemos nossa mente,
não nos moldando aos valores deste mundo (Romanos 12.2), uma vez que esse sistema
de valores tenta nos impedir de olhar para Deus e viver uma vida plena. Infelizmente
muitos de nós caímos nas mentiras desse pensamento e ficamos desorientados quanto
ao sentido e propósito da nossa vida. No entanto, é necessário nos lembrar que não
recebemos esse espírito e sim o Espírito de Deus.
PARA CONHECER AS COISAS MARAVILHOSAS
Deus se preocupa com aquilo que conhecemos. Momentos antes, nesse mesmo capítulo, Paulo nos ensina que o Espírito de Deus sonda as coisas mais profundas Dele (I
Coríntios 2.11). Por isso, o que ele tem para nos ensinar são coisas maravilhosas porque
provém da mente de Deus. O que vem Dele é mais deslumbrante do que o filme mais
belo já feito, é mais prazeroso do que a melhor sensação já experimentada, é mais profundo do que podemos medir no oceano. E está perto e acessível para aqueles que
possuem uma relação de filiação com o Pai.
PRESENTE GRATUITO
As coisas maravilhosas dadas pelo Espírito Santo são gratuitas, ou seja, não há nenhuma exigência de esforço próprio que devemos realizar. Nossa mentalidade religiosa,
muitas vezes, não permite pensar que Deus tem alegria em dar coisas boas ao seu
povo. Por meio do Espírito Santo, entretanto, recebemos o que há de melhor da parte
Dele, sua vida abundante (João 10.10), porque estamos nos relacionando com aquele
que conhece intimamente o Pai (I Coríntios 2.11) e pode, por isso, nos ensinar o que está
na sua mente.
PARE, PENSE E DESEJE MARAVILHAS
Uma vez um pastor disse que o problema do ser humano não é que ele deseja demais,
mas sim, de menos. O pecado nos dá a sensação de que seremos satisfeitos, mas é
uma promessa mentirosa e falsa. Como vimos nesse estudo, somente Deus pode nos
dá o que realmente é bom e é Dele que podemos esperar o que, de fato, vai mudar e
transformar a nossa vida. Para isso, deseje maravilhas e a mesma recompensa prometida aos heróis da fé de Hebreus 11.

