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Como você está nesta manhã? Espero que ao sair da cama, você
tenha pensado no Senhor com todo o seu coração, e falado: ó
Deus, faça deste dia o seu dia. Enche o meu coração com tudo o
que o Senhor é em toda situação. Eu quero estar aberta ao Senhor.
Por que não tentar fazer isso ao enfrentar, dia após dia, o que
parece ser a situação mais difícil e monótona na qual você se
encontra? E o mais importante, vai agora e encontre uma Bíblia,
por favor. Você não pode existir e encontrar alegria em seu coração
e no Senhor sem a Palavra de Deus. Adquira o hábito de abrir a
Palavra de Deus.

Há muitos anos, na Grã-Bretanha, tive o privilégio de ajudar a
trazer bebês ao mundo. Agora, que tipo de enfermeira eu teria sido
se, depois de ajudar a trazer aquela criancinha maravilhosa e
garantir que mamãe e bebê estavam ok, eu então simplesmente
os deixasse ali? Eu descobri que a maioria dos bebês precisava
mamar a cada três ou quatro horas. E mais, quando precisavam
mamar, não demorava muito até que avisassem você que
precisavam de mais. No entanto, por alguma razão, nós achamos

que podemos ir à igreja uma vez por semana, ouvir um sermão
bem curtinho e achar que esse é todo o alimento espiritual de que
precisamos. Você provavelmente deve sofrer de um caso grave de
desnutrição. É muito importante que você entenda que precisa da
Palavra viva e, como eu costumo dizer às pessoas, uma vez por
dia talvez não seja suficiente! Estive com uma senhora há poucos
dias. Ela me disse que, nos dias de maior pressão, procura um
cantinho para ler apenas alguns versículos para purificá-la e
fortalecê-la, e que sem a Bíblia, ela se sente nua!

E quanto a você? Você busca a Palavra de Deus todos os dias?
Por que você não começa a escrever algumas das coisas que o
Senhor está dizendo? Não estou falando de ler um livro que lhe
fala sobre um livro, que então lhe fala sobre a Bíblia. Estou falando
sobre ir direto para a Bíblia. Como uma filha de Deus, você tem o
direito de ouvir Deus falando ao seu coração. E tem mais, ele
anseia ouvir você falando com ele! Por isso eu gostaria que você
adquirisse o hábito de fazer isso. Que tal? Eu creio que você ficará
encantada em ver como Deus tem uma maneira impressionante de
falar ao seu coração conforme a necessidade do dia.

Em Provérbios, capítulo 14, eu quero que você veja que o versículo
10 diz: O coração conhece sua própria amargura... Veja, muitas de
nós têm um grande problema, e ele se chama amargura. Estamos
guardando rancores, medos e sentimentos que podem voltar por
um longo caminho.

Certa vez, enquanto estávamos promovendo doze encontros na
África do Sul, cerca de vinte e seis anos atrás, em uma igreja muito

grande, eu estava falando com algumas mulheres vindas de
contextos muito diferentes. Eu percebi o que parecia ser uma dupla
de senhoras bem idosas na fileira da frente, e uma mulher sentada
entre elas. Eu fiquei com a impressão de que essas duas de
alguma forma foram juntas. Deus agiu em nosso meio de tal
maneira que, ao fim, essas duas de repente deram um salto e se
abraçaram! Elas disseram que estavam guardando uma amargura
no coração, uma contra a outra, desde sempre. Que vida triste!
Mesmo entre nossos entes queridos e família podemos estar
amargas e estar carregando essa amargura por muitos anos.

O versículo continua, dizendo: ...e o estranho não participa da sua
alegria. Em outras palavras, estamos construindo algo que está se
passando em nosso organismo. É como uma senhora que conheci
em outra parte do mundo, que disse: “Estou nos últimos estágios
do câncer. Eu sei qual é a causa do meu câncer; é porque por anos
tenho sido muito amarga! Tenho carregado tanta amargura que
acredito que ele foi me consumindo.” Veja, não estou dizendo que
a amargura é a causa do câncer, mas acredito que sofremos muito
quando carregamos amargura, em vez de deixar Deus lidar com
aquela coisa agora mesmo na cruz de Jesus Cristo.

Que tal você fazer esta oração comigo hoje? Pai celeste, eu creio
que estou como aquele versículo que está em Provérbios, capítulo
14, versículo 10: O coração conhece sua própria amargura. Existe
amargura em minha alma e, neste instante, o Senhor está
colocando seu dedo sobre essa amargura. Senhor, já tentei lidar
com ela, mas ela continua ali, e está afetando meus
relacionamentos. O Senhor sabe disso. Mas, neste instante, eu

quero lhe agradecer. Eu quero lhe agradecer no nome do Senhor
Jesus porque, enquanto o Senhor está expondo essa amargura, o
Senhor vai purificar o meu coração. O Senhor vai enchê-lo
novamente. O Senhor vai substituir a amargura pelo seu incrível
amor por essa outra pessoa. Vou orar a cada hora, se necessário,
por essa outra pessoa, para que o Senhor a perdoe, e para que eu
a perdoe. Senhor, qualquer que seja esse problema, que ele seja
usado para a sua glória, e que a pessoa também entre comigo na
alegria de nossa salvação através de Cristo Jesus, nosso Senhor.
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