REFLETINDO SOBRE NOSSA ORAÇÃO...
“Pedis, e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos
deleites.” Tiago 4:3
“Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós.” Tiago 4:7
“Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Alimpai as mãos, pecadores; e, vós
de duplo ânimo, purificai os corações.” Tiago 4:8
“Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão, e julga a
seu irmão, fala mal da lei, e julga a lei; e, se tu julgas a lei, já não és observador
da lei, mas juiz.” Tiago 4:11
Caros irmãos:
No momento em que estamos em plena campanha de oração, convém
refletirmos um pouco a respeito:
Entre outras coisas, o apóstolo Tiago nos diz: “Senti as vossas misérias, e
lamentai e chorai; converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em
tristeza.”
Ilustração: Conta-se que certo dia de primavera, uma mãe chamou seu filho de
sete anos, ajudou a se vestir, com sua melhor roupa e disse: Filho aguarde um
pouco vou me arrumar para irmos visitar sua tia neste domingo; o garoto foi até
a porta que dá para rua enquanto aguardava. Passando um coleguinha e
fazendo algumas provocações, acabaram brigando e rolando pelo chão, ao final
o garoto estava todo sujo e rasgado, com manchas de sangue nas meias e
preocupado com medo de apresentar-se à sua mãe. Neste momento ouve um
barulho lá vem um sorveteiro anunciando o seu produto em voz alta.
Esquecendo-se de seu estado, corre para mãe e pede para lhe comprar um
sorvete. A mãe inconformada com seu estado responde: “olhe pra você e veja
se está em condições de pedir alguma coisa”.
É isso em outras palavras que o apóstolo Tiago está nos dizendo, e meditando
um pouco no capítulo quatro desta epístola vamos encontrar ensinamentos
preciosos para que nossas orações sejam atendidas por Deus, ao buscamos a
ajuda divina, é preciso que preparemos o coração adequadamente, em nosso
coração não pode haver inveja, ciúme, mágoas etc.
Assim sendo, primeiramente precisamos pedir forças para vencer nossas
imperfeiçoes e, aí sim esperar a resposta abençoadora de Deus.
“Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Alimpai as mãos, pecadores; e, vós
de duplo ânimo, purificai os corações.”
Que Deus nos abençoe!...
Irmão Mauro

