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Bem, meus preciosos Moradores do
Coração, me deparei com algo que me foi
enviado por Lisa, um dos nossos membros
do núcleo. Senti a necessidade de ir direto
ao ponto e compartilhar com vocês algo
encorajador para aqueles de nós que têm
sofrido essas coisas. É de um aparelho que
veio da oração da fé e Tract League em
Grand Rapids, Michigan.
E começa bem assim:
"Se Deus te chamou para ser realmente como Jesus, Ele vai te chamar para
uma vida de crucificação e humildade e, lhe pondo tais demandas de
obediência onde você não será capaz de seguir outras pessoas, ou ser medido
por outros cristãos de muitas maneiras. Ele parece que vai permitir que outras
pessoas façam certas coisas que não permite você fazer.
Outros cristãos e ministros muito religiosos serão úteis para lhes empurrar,
puxando os fios e esquematizando trabalhos para levar a cabo os seus planos,
mas você não pode fazê-lo.
Outros podem gabar-se de si, do seu trabalho, dos seus sucessos, dos seus
escritos, mas o Espírito Santo não vai permitir que você faça tal coisa. E se
você começar a fazer, ele vai levá-lo há um constrangimento profundo que
fará com que você despreze a si mesmo e todas as suas boas obras.
Outros podem ser autorizados a ter sucesso, ganhar dinheiro, ou podem até
deixar um legado por eles, mas é provável que Deus irá te manter pobre,
porque Ele quer que você tenha algo muito melhor do que o ouro. Ou seja,
uma dependência impotente sobre Ele, para que Ele possa ter o privilégio de
fornecer dia após dia as necessidades de um tesouro invisível.
O Senhor pode deixar os outros serem honrados e se apresentarem, e de te
manter escondido na obscuridade, porque Ele quer produzir alguma escolha,
frutos perfumados que vem para a Sua glória, o que só pode ser produzido na
sombra. Ele pode deixar que os outros sejam grandes, mas te manter
pequeno. Ele pode deixar que outros façam um trabalho para Ele e obter o
crédito por isso, mas ele vai fazer você trabalhar e trabalhar duro sem saber o
quanto você está fazendo. E depois de fazer o seu trabalho ainda mais
precioso, Ele pode permitir que outras pessoas obtenham crédito pelo
trabalho que você tem feito, e assim fazer a sua recompensa dez vezes maior
quando Jesus vier.
O Espírito Santo irá colocar uma estrita vigilância sobre você, com um amor
zeloso, e repreendê-lo por pequenas palavras e sentimentos, ou por
desperdiçar o seu tempo sobre outros cristãos que nunca se sentiram
angustiados.

Então, coloque em sua mente que Deus é Soberano e infinito, e tem todo o
direito de fazer o que quiser. Ele não precisa explicar o seu quebra-cabeças, o
motivo dos Seus planos e acordos pra você e outras milhares de coisas, mas
se você absolutamente render-se para ser o Seu amor, Ele vai envolvê-lo em
um amor zeloso, e conceder-lhe muitas bênçãos que vêm apenas para aqueles
que estão no círculo interior.
Então se resolva de vez e para sempre, que você está a lidar diretamente com
o Espírito Santo, e que é dEle o privilégio de amarrar a sua língua, ou
encadear a sua mão, ou fechar os olhos de uma maneira que ele não aparente
usar com os outros.
Agora, quando você está tão possuído pelo Deus vivo que você, no secreto do
seu coração, fica satisfeito e contente sobre isso, como uma tutela peculiar
pessoal privada, da ciumenta gestão do Espírito Santo sobre a sua vida - você
vai ter encontrado a fórmula de entrada para o Céu.
Quando são esquecidos ou negligenciados, ou propositadamente desonrados,
e você sorri interiormente, glorificando o insulto ou a supervisão, porque
assim, vocês estão sendo considerados dignos de sofrer com Cristo – isso que
é a vitória.
Quando o bem é mal falado, quando seus desejos são cruzados, o seu gosto
ofendido, seu conselho próprio desconsiderado, as suas opiniões pessoais
ridicularizadas, e você leva tudo dentro de si, em um silêncio de amor – isso
que é a vitória.
Quando estiver satisfeito com qualquer alimento, qualquer vestimenta,
qualquer clima, qualquer sociedade, qualquer solidão, qualquer interrupção,
pela vontade de Deus -. Isso que é a vitória " (final do artigo)
Então, eu descobri no artigo deste pequeno papel que para ser totalmente
preciso em minha vida, e acho que foi uma das razões porque o Senhor nos
manteve escondidos por basicamente 40 anos. No deserto, escondidos, antes
que Ele nos trouxesse para o ministério público. E eu estou tão feliz que ele
fez - porque estas são algumas das lições que aprendemos e que acabou sendo
a nossa maior proteção.
O Senhor te abençoe, família. Espero que você aproveite este pequeno
artigo. Eu realmente sinto que vai lhe dar uma força para perseverar.

