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A comunhão com Deus nos mostra que Ele é bom e galardoador dos que O
buscam

Conforme consta na carta do apóstolo Paulo aos Efésios 2.13: "Mas agora, em
Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o
sangue de Cristo".
Existem muitos cristãos que, apesar de não acharem, muitas vezes se
relacionam com Deus de forma religiosa e sazonal, uma vez que costumam realizar
suas orações apenas quando precisam pedir algo ou requerem alguma ajuda de Deus;
em momentos quando as situações que estão vivendo os perturbam; caso sejam
confrontados ou estejam vivenciando um problema grave em suas vidas ou se estiverem
em meio a alguma crise e não conseguirem resolvê-la por si mesmos.
A melhor forma de nos aproximarmos de uma pessoa é buscando conhecê-la
melhor e, a partir daí, desenvolver um relacionamento próximo. Para tanto, precisamos
passar mais tempo com ela. De forma semelhante de como ocorre com um familiar,
amigo ou outra pessoa, só conseguimos conhecer verdadeiramente se estamos mais
próximos.
Do mesmo modo ocorre com nosso relacionamento com Deus, esse consegue
ser verdadeiramente desenvolvido quando resolvemos buscá-Lo, por meio da oração e
através do Espírito Santo que habita em nós, pois, como a palavra de Deus comenta:
“não sabemos orar como devemos” (Romanos 8.26), mas o Santo Espírito que está em
nós pode nos orientar, nos consolar, nos auxiliar e nos direcionar.
Podemos observar a presença do Espírito Santo em nós quando, ao agir ou fazer
algo que esteja em desacordo com Sua Vontade, somos incomodados a retornar aos
caminhos e ao centro da vontade de Deus para nossas vidas. Nesses casos, nos
sentimos muitas vezes compelidos a pedir perdão, a perdoar, a procurar outras pessoas,
ir à Igreja, participar de reuniões de orações e quaisquer outras coisas que sirvam para
nossa edificação e estejam em acordo com a Palavra de Deus.
Deus quer que nos relacionemos com Ele todos os dias. Devemos lembrar que
o sacrifício de Jesus Cristo não ocorreu apenas para que pudéssemos ter uma religião
ou que seguíssemos apenas dogmas e ritos processionais, mas sim foi para sermos
perdoados e nos permitir ter um verdadeiro relacionamento pessoal com Deus.
Assim, nossa fé não deve estar baseada apenas em coisas que fazemos para
outros querendo algo em troca, seja deles ou de Deus, mas sim deve basear-se na
gratidão à Deus e as nossas boas obras precisam ser um reflexo da presença de Deus
em nós, que nos leva a fazer a vontade Dele em nós e na vida dos nossos próximos.
Se estamos buscando nos relacionar com Deus, Ele, por meio do Espírito Santo,
por certo, irá realizar em nós a cada dia a obra de Jesus Cristo e, assim, estaremos
naturalmente fazendo mais a vontade de Deus e menos a nossa própria vontade, pois
o coração do homem é enganoso e aquilo que consideramos como certo, aos olhos de
Deus pode não ser.
A possibilidade de nós termos um relacionamento pessoal com Deus deve-se
inteiramente à manifestação de Sua bondade e misericórdia em nós, as quais nos

permitem ter acesso a Ele por intermédio de Jesus Cristo e, assim, temos o privilégio
de poder construir um relacionamento com Deus, sendo nós fortalecidos e reanimados
ao sentir Sua presença em nossas vidas.
Devemos sempre ter em mente que o sangue de Jesus Cristo derramado por
nós nos fez inocentes diante de Deus Pai e, assim podemos ter acesso à Sua presença.
Quando entendemos que pertencemos à Deus, conseguimos confiar que Sua vontade
para nós é boa, perfeita e agradável. Decida hoje investir um tempo de qualidade na
sua comunhão com Deus e verá que “Ele é bom” (Salmo 136.1b) e “galardoador
daqueles que O buscam” (Hebreus 11.6).
Que Deus o abençoe!

