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Na Vontade de Deus
Você desiste facilmente das coisas? Já iniciou algo e não terminou?
Diante das experiências de vida, podemos dizer que um dos grandes
problemas do ser humano é a inconstância. Na vida, tudo é muito difícil antes
de tornar-se real. Nossa inconstância nasce muitas vezes da constatação de
que os primeiros passos, em qualquer empreendimento, exigem muita
disciplina. A empolgação com o novo é grande, porém chega o momento em
que a empolgação termina e precisamos ser firmes, caso contrário não
chegaremos ao fim, não colheremos os frutos. A maioria das pessoas desiste
de seus objetivos quando estás prestes a conseguir.
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opostos, um momento Pedro recebe a revelação de Deus, em outro momento é
repreendido por Jesus, por não compreender as coisas de Deus. Faltava
realmente a essência, a fome verdadeira da presença de Deus, a ponto de amar
a Deus profundamente. Jesus andou com esses homens e foi uma etapa, o
início, mas a mudança veio somente após a ressurreição de Cristo. Os
discípulos no caminho de Emaus tiveram um encontro com Jesus, e Jesus
começou a mudar a história deles, pois disseram: “nosso coração ardia
quando ele falava”. Quando Deus nos abre os olhos espirituais, nos dando
entendimento, Ele muda nossos sentimentos no profundo, as coisas se tornam
diferentes: antes eram os sentimentos de desejar, gostar de estar junto a

O que você gostaria de mudar no seu passado?
Vamos analisar o que ocorreu com Saul. Havia uma unção outorgada por Deus

Jesus, porém a ressureição de Cristo, Deus trouxe um sentimento diferente.
Mateus 16.13-34.

na vida de Saul. O profeta Samuel era como o Espírito Santo dando direção a
Saul. Um homem que profetizou com os profetas, agora pela sua inconstância
na obediência a Deus, ocasionada pelo medo, que é falta de fé, perde seu reino
confirmado em Israel e passa a ser uma pessoa atormentada. Deus não
preparou esse tipo de vida para Saul, mas Saul teve atitudes que não
agradaram ao Senhor. 1 Samuel 10.1-11; 13.8-14; 16.23.

Quais foram as três coisas mais importantes que aconteceram na sua
vida?
Quando o amor pela obra de Deus arde em nós, nosso esforço é pela vontade
de Deus, e Deus nos recompensa. Então podemos dizer que o caminho da
constância na vontade de Deus (maturidade) é necessário ser pautado na
obediência, na disciplina espiritual e na busca com esforço. Tudo isso vai se

Você alguma vez teve certeza de algo e depois descobriu que estava
errado?
Outro exemplo é Pedro. Pedro era um homem extremamente inconstante
devido sua falta de maturidade espiritual. Nesses dois trechos vemos os

entrelaçar ao agir do Espírito e nos fará enxergar que o nosso esforço não é
em vão, mas tem o seu fruto. Você quer essa maturidade? O desejar é o
primeiro passo, o se esforçar é o segundo e orar é primordial, então
começaremos orando nesse momento.
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