TEMPO DE ESTAR PERTO DE DEUS
“Não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo, e eu vou para Ti.
Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam
um, assim como somos um.”
Estar perto, estar ligado a, estar conectado com, são termos que podemos
considerar sinônimos, de acordo com o contexto. Assim como cada geração de
cristãos vive seu tempo de estar mais próxima do Senhor, nós também vivemos
estar realidade em nosso tempo.
Precisamos a cada dia, de modo maior ou mais intenso estar mais perto de
Deus. Ao orar por seus discípulos, Jesus roga ao Pai que os proteja e os faça
“um” de modo a terem mais força no desempenho da missão e nas agruras
pelas quais passariam. Nesta oração, bem como em muitas outras passagens
bíblicas, Jesus sempre se disponibilizou para estar ao nosso lado. Ele fez
graciosamente parte dele e está disponível para aceitar-nos ao fazermos a nossa
parte.
Estar mais perto de Deus – O Salmo 24.1 começa com uma grandiosa
afirmativa: “Do Senhor é a terra e tudo o que nela existe, o mundo e os que
nele vivem”. Estar mais perto de Deus é estar perto do “dono de tudo”. Ele é
Pai, Criador, Sustentador, Deus Vivo, Perfeitamente Santo, etc... Ele nos fez, Ele
nos ama, Ele quer o melhor para nós. Seus planos para nós são sempre para o
bem, independente dos problemas que nos afligem: “Pois eu bem sei os planos
que estou projetando para vós, diz o Senhor; planos de paz, e não de mal,
para vos dar um futuro e uma esperança” (Jr. 29:11). Estar perto de Deus é
estar perto do Pai das Bênçãos, do socorro bem presente nos tempos
atribulados.
Por que estar mais perto de Deus? – Os motivos acima mencionados e outros
tantos que apontam para a natureza divina nos seriam suficientes. Mas Jesus
também não cansou de nos alertar sobre o estar no mundo e suas
consequências , conforme lemos no reconhecido texto de João 16:33: Eu lhes
disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês
terão aflições; contudo, tenham ânimo! Eu venci o mundo”. No mundo
passaríamos por aflições. Jesus nunca mascarou o cristianismo com a
maquiagem de algo tipo “venha a mim e todos os seus problemas serão
resolvidos imediatamente”. Ele disse que aflições são comuns a todos nós. Sem
mais, sem menos somos assaltados por doenças; a violência ganha contornos de
crueldade e desde há muito tempo a vida humana perdeu valor pra muita
gente. A imoralidade invade nossas casas de múltiplas formas. Como tenho dito
e escrito, humanamente parece que vivemos uma batalha desleal contra as
forças do mal. Só Deus mesmo em um tempo assim.
Bênçãos reservadas a quem está mais perto de Deus – De acordo com o texto
de João 16:33, acima transcrito, uma das grandes bênçãos é ter bom ânimo nos
tempos de tribulações. Outra bênção citada no mesmo texto reside em confiar e

compartilhar com a vitória de Jesus (eu venci o mundo). Mas, há muitas outras
que infelizmente nosso espaço da matéria não nos permite discorrer, como, por
exemplo, termos a promessa de um futuro e de uma esperança, conforme
citado acima em Jeremias 29:11.
É tempo de estarmos mais perto de Deus. Este é o desejo dele. Qual o seu
desejo?
(Extraído)

