ÚLTIMO CAPÍTULO: O fim da espera...

O fim da espera...
Por Querem Hapuque

“Porque sou Eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de
fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro.
”
(Jeremias 29:11)

Confian&ccedil;a , tranquilidade , obedi&ecirc;ncia e deleite são alguns dos passos
para sermos transformados e moldados no tempo de espera. Não são os únicos, mas são
essenciais para que possamos chegar ao nosso objetivo, desde que seja sempre com base na
vontade do Pai, que é boa, perfeita e agradável (Romanos 12:2)
.
Abraão foi um homem que esperou muito tempo para a promessa se cumprir. Davi foi
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um homem que esperou muito tempo até chegar ao reinado. José esperou muito tempo até
chegar ao governo. Jesus esperou muito tempo até começar seu ministério perfeito aqui na
terra. Sabe o que todos eles tinham em comum? Eles souberam valorizar o processo e só
assim desfrutaram da promessa. O que eu quero lhe dizer é que o tempo não importa tanto
assim quando você caminha nas suas vontades. Você pode me questionar: “Como assim não
importa? Tempo é muito precioso!”. Sim, concordo! O tempo é realmente muito precioso, mas
só deve ser levado em conta quando sabemos que de fato, o tempo não é nosso, mas do
nosso Pai. Sabe por quê? Porque o tempo de Deus é inteiramente perfeito
.
Deus é um Pai que ama ver nossa evolução durante o processo e, para mim, Ele
sorri, dá gargalhadas e pula de alegria quando nos vê chegar ao melhor lugar: onde Ele
sonhou para nós. O nosso Deus se alegra com as nossas conquistas. Isso é uma realidade!
Talvez no caminho você tenha adquirido algumas marcas, mas tenha certeza de que muito
maior é o desfrutar da promessa. Saber que o futuro que o Senhor tem para nós é infinitamente
melhor do que a gente imagina (Efésios 3:20) nos dá a esperança de que temos Alguém
conosco. Alguém que nunca nos deixará e nunca nos abandonará (Deuteronômio 31:6)
.
O tempo de espera acabará e chegará o tempo em que você verá o que era utópico
aos olhos humanos se tornar real. Contudo, preciso te lembrar que outras esperas virão. Nós
estamos em uma constante transformação e em processos constantes de evolução,
aprimoramento e aperfeiçoamento, então sempre será necessário esperar. Carregue com você
confiança, tranquilidade, obediência, deleite e saiba que o maior propósito da espera é
conhecê-Lo. Quero te encorajar a viver o processo e a encarar a realidade de que Deus está te
aprimorando para que o tempo de espera chegue ao final. Encare a realidade de que você não
é o dono do tempo, mas Aquele que é está caminhando ao seu lado e acredite: isso é
suficiente! Ele sabe o que você precisa
.
Se alegre, se divirta e sorria quando a espera acabar, mas lembre-se: a glória da
conquista nunca será sua!
Se ser cristão é loucura, eu sou um #LoucoSemCura!
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