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Olá amado (a),
Nesta carta vamos falar sobre como fazer acontecer.
Se sentássemos juntos, com certeza você me contaria o que está precisando que
aconteça na sua vida.
E como fazer isso acontecer?
Eu olho para a Palavra de Deus e vejo tudo consumado em Jesus. A última Palavra da
boca de Deus para a raça humana foi: “Está consumado”, ou seja, o que Ele tinha que
fazer, já fez. Tudo está pronto.
Normalmente é assim: conhecemos o Evangelho, a Palavra de Deus, e começamos a
praticá-la e a querer que as coisas aconteçam em nossas vidas. Batalhamos por isso,
mas é tão demorado!
Por que as coisas são tão demoradas se tudo está pronto? Por que pra mim tudo é mais
demorado?
É simples!
Tem um caminho a ser trilhado e, nessa trilha, eu erro, desisto e esmoreço muito. Não
dou os passos que preciso, nem tenho a perseverança necessária. Quero as coisas
muito rápido e prontas.
Às vezes, passamos um, dez e até quinze anos e não somos vitoriosos em certas áreas
simplesmente porque não cremos. Se quero algo e não creio, não há operação de Deus.
Porém posso fazer algo a respeito. Posso fazer acontecer! O Espírito Santo não vai nos
colocar na vitória, mas vai nos mostrar o caminho para chegar lá.
Sabia que Deus está dando o melhor para o momento em que você está? Isso não
significa que o que tem hoje é o melhor para o momento de amanhã. Se andar no
caminho, e não parar, Ele te dará o melhor do amanhã. Então, se o milagre está
demorando é porque ainda não cremos. Aquilo que parece derrota pode ser a sua
vitória. Por isso vamos nos edificar e caminhar em direção ao acontecimento. E como
fazer isso?
Lucas 18:1.
“Jesus contou-lhes uma parábola sobre o dever de orar sempre sem esmorecer”.
Aí está o caminho para se chegar à vitória. A Palavra de Deus diz em Apocalipse 5:8
que: “diante do trono de Deus existem taças de ouro cheias de incenso, que são
as orações dos santos”. E toda taça tem que ser cheia; e quando isso acontece,
transborda na presença de Deus. Essa é a hora em que Deus designa o anjo para fazer
o milagre. Então vou orando e orando e a taça vai enchendo.
Amado, quantos milagres já abortamos
questionamentos e da desistência?!
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Por isso Jesus foi bem claro; observe: “Jesus contou-lhes uma parábola sobre o
dever...”.
Eu fiquei meditando: o dever, o dever, o dever...
Diante dessa palavra eu vivi essa experiência:
Houve meses em que orei em línguas, louvei, meditei o tempo todo, jejuei bastante.
Depois bateu uma preguiça e já não orei nem jejuei como antes. Hora mais lento, hora
acelerado. Quando estava mais lento vinha tribulação e aí dava uma acelerada. A crise
chegava e dava mais um impulso, ao invés de pegar sempre aquele ritmo mais
acelerado. Sempre orando, não precisa ter pressa, é só ir passo a passo. Um passo
ajustado, constante, sem pressa porque vai chegar lá. Você está orando? Você vai
chegar! Qualquer motivo que vier para te parar, não pare e nem deixe espaço para o
diabo entrar. O detalhe é que oramos muito hoje e pouquíssimo amanhã. Então abrimos
espaço.
O apóstolo Paulo disse: “ orai sem cessar” ( I Ts 5:17). É bem fácil saber quando
alguém não está orando. Quando isso ocorre a pessoa fica mal humorada, e
principalmente, começa a julgar as pessoas, a falar mal dos irmãos. Isso é sinônimo de
falta de oração. Quem ora suporta, perdoa, ama, releva, passa por cima de ofensa.

Voltando para Lucas 18:2-7
“ Havia numa cidade certo juiz que não temia a Deus nem respeitava o homem.
Havia também naquela mesma cidade certa viúva, que ia ter com ele, dizendo:
Faze-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo não quis atendê-la.
Mas depois disse consigo: Ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens,
todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não
volte e me importune muito. Disse o Senhor: ouvi o que diz o injusto juiz.”
E o que o injusto juiz falou? Falou que ia lhe fazer justiça.
“Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite...”
Clamam de vez em quando? Não!
De dia e de noite; de dia e de noite; de dia e de noite... É uma continuidade.
“Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite,
ainda que os faça esperar?”
Então fui pra Deus e perguntei-Lhe: “ Mas o Senhor me faz esperar? Clamo de dia e de
noite e o Senhor me faz esperar? Ele me falou: “ Faço; porque não vou perder você para
aquilo que vou lhe dar”.
Deus quer te dar algo eterno, bens duradouros, mas não vai perder você.
E o que faço então?
Mesmo que Ele me faça esperar, não posso me desviar da minha profissão de fé.
A operação do poder de Deus em sua vida depende de sua fé.
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Por exemplo: talvez você queira ser curado, mas a enfermidade foi a única coisa que te
levou a Deus. Quando você crer, receberá a cura.
Ou talvez você queira uma fazenda muito grande, mas ela o faria ser um idólatra dos
bois, da terra. Há pessoas que idolatram o carro, a casa ou alguma coisa. Deus não
quer dar nada a você que o faça esquecê-Lo. Tudo o que te der é para que fique com
Ele. Então, Ele te espera. E quando está caminhando na oração, está sendo
transformado para poder crer naquilo que Deus tem pra você. Caminhe no Jejum, na
oração, na prática do evangelho e sua vitória vai se materializar. A sua vitória não está
num lugar fixo, ela está no caminho em que está trilhando. Ela está no “Caminho”.
Jesus disse: “ Eu sou o caminho, a verdade e a vida...” (Jo 14:6)
Quando você começa a orar, pode ser que haja a sensação de que as coisas pioraram.
Você está louvando por uma coisa e existe a sensação de que não acontece. Então
pode ser que você diga ou pense: “ Olha só como essa coisa de evangelho não funciona;
estava achando que ia mudar e ao invés disso, piorou”. Às vezes a questão do
acontecimento soa como piora ou dificuldade, assim como foi com Daniel. Ele estava
louvando a Deus e foi parar na cova dos leões. E sabe o que aconteceu com ele depois?
Foi reconhecido por todo o reino.
Então, se está orando e houve a sensação de que ficou pior; dê graças a Deus pois
essa sensação é um sentimento carnal e não o que Deus diz a seu respeito.
Faça acontecer!
Não desista; persevere no caminho, na oração, na prática, no congregar, no contribuir.
Você sabe o que deve praticar, pratique.
Nesse Caminho, se não chegar o que você está esperando, chegará o que você está
precisando!
Vamos andar nesse caminho! Podemos andar cada dia mais. Um passo bem ajustado
chama-se oração em línguas. Persevere em orar em línguas e verá as coisas
acontecerem.
Vamos andar nesse Caminho e perseverar Nele, pois ali nosso coração é quebrantado
e chegamos na vitória.
Prepare-se. Ore. Medite. Faça acontecer. Persevere!

Pastor Célio Rosa – O pescador
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