NÃO CORRA ATRÁS DA BÊNÇÃO; ELA VEM ATÉ VOCÊ!

Muitas vezes, a prosperidade financeira não é sinônima da bênção de Deus. Atualmente é muito
comum nós vermos várias igrejas evangélicas, formando uma geração de parasitas, que só querem
ficar ricos. Uma geração de parasitas que só quer ter, ter... Quando se fala em bênção é sempre ter,
ter...
As igrejas deveriam ensinar que, quando o assunto é benção, o importante não é TER, mas, sim, SER.
Porque quando a gente É, a gente TEM e não precisa nem pedir por a Palavra de Deus diz: “Mas,
buscai primeiro o reino de Deus, e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas.”
(Mateus 6:33)
Conforme está escrito no livro de Deuteronômio, você não precisa pedir bênção; a bênção vem até
você: “E todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do SENHOR teu
Deus.” (Deuteronômio 28:2). O crente não corre atrás de bênçãos; as bênçãos correm atrás do crente.
Certa vez o salmista escreveu: “Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias
da minha vida.” (Salmo 23:6).
Nós não precisamos pedir carro, casa... Nós precisamos pedir ao Senhor que gere em nós uma fome
pela justiça e por Ele que é o nosso Rei, de forma que se entrar no Reino, eu não passarei
necessidades, porque no Reino de Deus não há fome (cf. Salmo 37:25).
A necessidade acontece para aqueles que estão fora do reino, cujos olhos estão voltados apenas para as
coisas materiais. Quando fazemos do Reino de Deus, nós cuidamos das coisas de Deus e Ele supre
nossas necessidades e anseios.
Como é que uma família cuja vida é administrada por Deus pode ter falta de alguma coisa? Como é
que uma família cujo administrador é o próprio Deus pode entrar em colapso? Se entrarmos em
colapso é porque o administrador das nossas vidas não é Deus, mas, somos nós.
Cuidado com essas igrejas que só falam em riquezas, só falam de ter, de ter, de ter,... Porque
abençoado não é quem TEM, mas, sim, quem É. E quem É quando TEM, sabe que nesse tempo de
tantas ausências, o que ele tem é para compartilhar.
Abençoado não é aquele que ajunta muito. Abençoado é aquele que, a despeito de ter ajuntado tudo,
não é dominado por nada do que ajuntou, de forma que ele consegue compartilhar. Assim ele se torna
uma bênção. Quando Deus chamou Abraão, não disse apenas que ele seria abençoado, mas que ele
(Abraão) seria uma benção: “E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu
nome; e tu serás uma bênção.” (Gênesis 12:2)
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Abençoado não é aquele que dá glória a Deus dentro de um carro 0 km. Porque dar glória dentro de
um carro 0 km é fácil. Abençoado é aquele que consegue glorificar a Deus pendurado na porta, do
lado de fora de um ônibus lotado, às 05h30minh da manhã, e ainda assim consegue sentir a presença
de Deus invadir o seu ser. Abençoado é aquele mora em um barraco, que nem piso tem, se ajoelha
naquele chão de barro, clama ao Deus Todo-Poderoso, e sente a presença manifesta de Deus naquele
barraco.
Dar glória a Deus ganhando R$ 20.000,00 é fácil. Mas abençoado é aquele que ganha apenas um
salário mínimo e diz: “Senhor, esse salário mínimo foi o Senhor quem me deu, louvado seja o Teu
nome!”. Porque com esse salário mínimo ele está vivendo e tem uma vida íntegra.
Nós temos sido treinados para acreditar que o crente verdadeiro precisa ter um milhão de dólares
guardado no banco, aquele que viaja de ônibus está em ilegalidade, crente que anda a pé está em
pecado. Esquecemos que há igrejas localizadas no Sudão, que se reúnem debaixo de uma árvore. E
sem almoço, sem janta, louvando e glorificando o nome do Senhor; e sentindo a presença de Deus
naquele lugar.
Por outro lado há pessoas milionárias, que vivem em casas luxuosas, mas que precisam tomar
Diazepan para conseguirem dormir. Moram em casas com dez quartos, mas não usam oito deles. Isso
é ser bênção? Com certeza não.
Você pode não ter um carro como alguém que conhece tem. Mas você não é inferior a ele. Você é um
abençoado em nome de Jesus. Você pode estar desempregado, mas você não é inferior ao presidente
da Petrobrás. Você é um abençoado por Deus. Porque mesmo desempregado nunca faltou o pão na tua
mesa.
A gente precisa se permitir tomar por um sentimento de gratidão ao Senhor. Porque ações de graça
criam um ambiente para o Espírito Santo de Deus agir.
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