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Meus queridos amigos, bom dia! Uma ótima semana para você e 

todos os seus. Há momentos em que a falta de uma perspectiva, de uma luz 
no final do túnel (por menor que seja) nos deixam abatidos. Nunca fui, e nem 
serei, partidário de um cristianismo “triunfalista”, de “glórias em glórias”, 
como se não tivéssemos provações e cruzes a serem vencidas por meio da 
perseverança e oração.  

  
Na semana passada dividi com vocês um texto da nossa querida 

amiga Regina Lopes e hoje farei o mesmo, no entanto sob o nosso contexto 
atual:  

  

A ESCOLHA É SUA!  
Regina Lopes  
  
“Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, 
perseverai na oração;”  (Romanos 12:12)  
  
Na tarde de terça-feira (19.06.07) eu me sentei em uma poltrona 

com um dos meus livros e meu caderno onde escrevo minhas observações e 
parei por alguns instantes e percebi que o sol invadia minha sala 
acompanhado por uma brisa suave e um pássaro catava na varanda. Fiquei por 
alguns instantes me deleitando naquela cena e então me lembrei de alguém 
que enviou um e-mail dizendo que está atravessando o vale da sombra da 
morte e ela, realmente, está com um problema bastante sério.  

  
Neste momento, o Senhor me chamava a atenção para aquela 

brisa, para aquele sol e para aquele pássaro e de forma doce o Senhor dizia 
que tem uma grande vida planejada para cada filho seu e que não podemos 
permitir que o inimigo de nossas almas roube tudo isto com mentiras, mas que 
em vez disso devemos refutar, com toda altivez, argumentos, teorias e 
racionalismos contra o verdadeiro conhecimento de Deus...  
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O Pai me trouxe a memória o período em que aguardava a 

chegada do Guilherme. Fez-me lembrar quantas notícias ruins a respeito do 
Guigui eu recebi...  

  
Eu tinha um sonho. Sonhei com o Guilherme seis anos antes de 

engravidar. Desejava ardentemente este menino. Sonhei tanto, desejei tanto 
que toda a família também passou a sonhar o meu sonho e a também deseja-
lo e, então, finalmente, descubro que estou grávida de Guigui, mas conforme 
os meses iam se passando, a cada consulta, nunca havia uma notícia boa para 
me dar. Até que no quinto mês de gestação fui informada que eu poderia 
abortar o Gui a qualquer momento. Talvez você esteja perguntando porque 
estou dizendo tudo isto.  

  
Deus coloca sonhos e visões no coração do Seu povo, eles 

começam como sementinhas. Assim como uma mulher tem uma sementinha 
plantada no seu ventre quando fica grávida, da mesma forma nós nos 
tornamos “grávidos” com as promessas de Deus. Durante a “gravidez”, 
Satanás trabalha arduamente para que abortemos os nossos propósitos, os 
nossos sonhos. Uma das armas que ele costuma plantar em nossos corações é 
a dúvida; e outra é a descrença. Ambas trabalham contra a mente.  

  
A dúvida nos leva a oscilar entre duas opiniões, enquanto a 

descrença nos conduz à desobediência. Quantos estão, neste exato momento, 
duvidando da bondade de Deus? A dúvida vem em forma de pensamentos que 
estão em oposição à Palavra de Deus. Por isso é tão importante que a 
conheçamos. Se conhecermos a Palavra, então poderemos distinguir quando 
estiverem mentindo para nós. O “deus” deste século conta mentiras para 
roubar o que Jesus fez, por meio da cruz, por nós.  

  
Muitos estão desistindo quando Deus está ordenando que 

perseverem. Você pode estar negligenciando a voz do Senhor. Deus nos 
chama, Ele dá o desejo, a fé e a habilidade para que exerçamos o seu 
propósito...  

  
Esta semana quando escrevi que estava enfrentando um dia mal 

e compartilhei com os amigos da internet. Minha caixa de postagens ficou 
cheia. Uns enviaram palavras de encorajamento, carinho, força. Outros 
acharam que eu estava demonstrando fraqueza e que eu não era essa “cristã” 
que pensavam. Afinal, “crente não chora, pois é mais do que vencedor, e 
podemos todas as coisas nAquele que nos fortalece”, “sendo conhecedora da 
Palavra eu não poderia estar daquele jeito”, e blá, blá, blá. Outros tantos 
enviaram textos que associavam as dificuldades a pecados ocultos.  

  
Eu agradeço ao meu Pai por sua Santa Palavra! O que seria de 

mim sem a Palavra de Deus. Eu rendo ações de graças ao meu Deus por seu 
Espírito Vivo, pois eu tenho a consciência que em Cristo posso todas as coisas. 
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Eu posso viver alegremente, tendo muito pouco. Posso viver quase sem nada 
ou tendo tudo. Posso viver contente em qualquer circunstância, quer com o 
estômago satisfeito, quer na fome, na fartura ou na necessidade. Também 
posso chorar, pois a Palavra do nosso Deus nos assegura este tempo. Há um 
tempo certo para cada coisa: tempo para chorar, tempo para rir, tempo para 
ficar triste, tempo para alegrar-se.  

  
Nós podemos estar conscientes das nossas circunstâncias. 

Existem, e sempre existirão, momentos em nossas vidas que serão difíceis, 
dolorosos. Choramos sim, mas isto não significa que iremos “abortar” o que 
foi gerado em nós.  

 ...  
  
Aprenda a viver de fé em fé e isto não significará que você não 

irá chorar. Isto é uma grande mentira! Chore! Chore, lamente, verta lágrimas 
por tudo o que você tiver de chorar. Cada lágrima sua será recolhida. Não viva 
mais de fé em dúvida, de fé em descrença...  

  
Eu não sei o que você está vivendo hoje, mas permaneça em 

Jesus e encontre descanso em Deus. Espere no Senhor continuamente, com os 
olhos fixos nEle, fazendo o que Ele tem direcionado a fazer...  

  
Não desperdice anos de sua vida se preocupando com coisas 

sobre as quais não pode fazer nada. Não acolha pensamentos medíocres. 
Confie, incline-se para o Pai! Acredite, confie nEle! Faça o bem e alimente-se 
da verdade em nome de Jesus. É Ele quem suprirá todas as necessidades que 
nós temos, por meio das suas riquezas na glória, por causa do que Jesus fez 
por nós. Agora, a Deus, ao nosso Pai, seja a glória para todo sempre. 
 


