Ekklesia Local
Anomalias de Alguns Cristãos
Ser cristão nos dias de hoje é um dos maiores desafios à vontade livre de uma pessoa.
Nenhuma outra decisão traz consigo conseqüências maiores do que o sim da pessoa a
Deus; o sim a Jesus.
Essa demonstração de liberdade de escolha precisa acontecer diariamente; essa é a
batalha espiritual.
Tudo começa com a conversão e com o novo nascimento. Mas infelizmente não são
poucos os que ficam nesse estágio de bebês espirituais. O problema é o contato
deficiente com o Senhor.
Quando nós, como Seus filhos, nos afastamos dEle, fazemos com que Sua influência
em nossa vida vá diminuindo e um outro comece a assumir o comando. O exemplo
mais claro e concreto para isso é o relacionamento entre pais e filhos.
Na tenra infância tudo está na mais perfeita ordem; a criança é dependente dos seus
pais; não consegue se esquivar de sua influência. Assim ela cresce sob os cuidados
dos pais - normalmente dentro da ordem e do respeito. Mas então vem a mocidade; o
jovem começa a caminhar pela vida com suas próprias pernas. A vontade própria do
filho prevalece e , em geral, leva-o a fazer exatamente o contrário daquilo que os seus
pais tanto gostariam que ele fizesse. Muitos cristãos também se comportam dessa
maneira: fazem exatamente o contrário daquilo que Deus exige em sua Palavra. Eles
não se perguntam: ‘Quanto eu posso me afastar do mundo para estar mais próximo
possível de Deus’? Mas: ‘Até que ponto eu posso me movimentar em meio às coisas do
mundo, e mesmo assim continuar me mantendo perto do Senhor’?
Essa maneira contraditória de agir está profundamente arraigada à natureza humana.
A grande maioria dos cristãos fica marcando passo e estaciona nessa fase de fazer
valer a vontade própria. Por não terem um contato pessoal com o Senhor, um outro
reassumiu o comando de suas vidas.
Um filho nunca deixa de ser filho de seus pais. Da mesma maneira você não deixará
de ser filho do Pai celestial, depois de ter nascido de novo. Mas se você não ficar perto
do Senhor através da leitura bíblica e da oração, a abençoada influência do Senhor
será sentida cada vez menos em sua vida.
Examine hoje a sua vida e analise quem é que comanda sua existência, quem está a
seu lado e quem impõe a vontade em sua vida!
Em Zacarias 3:1 vemos: “...o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo
do Senhor, e Satanás estava à sua mão direita para se lhe opor”. O encontro de
Josué com o anjo do Senhor ( que foi uma revelação de Jesus Cristo no Antigo
Testamento) fez com que ele fosse outra vez equipado com tudo o que era necessário
para a batalha espiritual: suas vestes sujas lhe foram tiradas (v. 4); recebeu um
turbante limpo sobre a cabeça; vestiram-no com trajes próprios (v. 5) e recebeu
autoridade e poder para exercer seu ministério (v. 6-7).
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Quem se encontra à sua direita? Em Isaías 41:13 temos, diante de nós, a maravilhosa
realidade do que acontece quando o próprio Senhor se encontra ao nosso lado:
"Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita, e te digo: Não
temas, que eu te ajudo".
Pense bem nisso, pois existem lugares onde o Senhor não pode ir com você, onde Ele é
obrigado a soltar sua mão.
Você precisa de ajuda?
Busque a presença do Senhor. Não fuja da Sua influência e você experimentará o que
significa quando o próprio Senhor o toma pela mão como um pai com seu filho!
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