CONVOCAÇÃO
“Eis que estou à porta e bato; se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta,
entrarei e cearei com ele, e ele comigo” (Apocalipse 3:20)
Jesus está à porta e nos convida a verdadeiramente servi-lO e a fazer a Sua
vontade. Ele bate à nossa porta convocando-nos para ir anunciar o evangelho.
Mas onde estão os mensageiros dessa boa nova? Jesus bate à nossa porta
convocando-nos a sermos profetas, denunciando as injustiças, o pecado,
porém nos acovardamos e muitas vezes compactuamos com o erro, omitindonos. Jesus bate à nossa porta convocando-nos para a guerra, para assumir um
chamado, para fazer diferença. E onde estamos nós? Muitas vezes
escondidos atrás da Bíblia, enganando a nós mesmos ao nos denominar
cristãos. Precisamos tomar atitute de mudar. Mudar de vida, de
comportamento, de conduta. Mudar nossas palavras de maneira que tragam
bênçãos, e não maldição. Mudar nosso caráter para que seja imagem e
semelhança de Cristo, e não apenas sua sombra. Mudar nossas atitudes para
que sejam coerentes com as de um servo do Senhor e não com as de amigo.
Ame, não odeie. Perdoe, não se ressinta. Seja humilde e não arrogante. Ouça
mais, fale menos. Esteja atento às virtudes de seu próximo e releve os defeitos
dele. Faça melhor a sua parte e cobre menos dos outros. Procure consagrar-se
mais e critique menos as condutas do seu semelhante. Lembre-se de que para
Deus você é o único. E, da mesma forma, você será o único cobrado pelas
responsabilidades para as quais Deus o convoca. Cabe a cada ser humano
fazer sua parte para que as mudanças positivas aconteçam em sua igreja, em
sua casa, em seu trabalho, em sua vida, em seu casamento. Jesus está à porta
e bate. Ele chama verdadeiros seguidores e adoradores. Intercessores.
Profetas. Diáconos. Pregadores. Evangelistas. Mestres. E então, você vai
atender?
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“Ouça o chamado de Deus e desfrute de tudo quanto Ele tem para os que Lhe
obedecem”

