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Será que Jesus voltará? Estamos pre-
parados para a Sua volta? Estamos nós 
preparados para os acontecimentos que nos 
confrontarão neste novo milênio? Ou nossa 
vida está tão cheia de obrigações que o Se-
nhor acaba ficando em segundo plano? Se as 
coisas deste mundo O afastam de nossa 
vida agora, como esperamos ter repenti-
namente um lugar para Ele quando Ele 
voltar? 

Você está pronto para deixar que 
Jesus preencha sua vida, eliminando to-
das as outras coisas? O que se requer é a 
dedicação de nós mesmos à preparação ne-
cessária para a união do Noivo com a noiva.  

 

ISSO É PARA SEMPRE? 

Antes do casamento, é necessário que o 
casal fique muito tempo junto para que o a-
mor cresça e a arte da comunicação se desen-
volva tão solidamente que nada, nem nin-
guém poderá separá-los. Um vínculo de uni-
ão deve se desenvolver, tornando-se 
mais forte que o aço. 

Isso não é algo que simplesmente 
acontece. Requer tempo, esforço, união, co-
munhão e compromisso. Você está pronto e 
disposto a entregar os elementos necessários 
ao seu relacionamento pessoal com Deus a 
fim de que ele cresça? Se você se dispõe a 
entregá-los por uma união humana, de-
veria estar muito mais disposto a entre-
gá-los por a união celestial! 

Agora cabe a nós decidir entregar 
tudo e abandonar tudo. A palavra-chave 
é compromisso. Temos a oportunidade de 
escolher sermos como as virgens sábias ou 
como as néscias. O anúncio foi divulgado: “Eis 

o noivo! Saí ao Seu encontro!” Mateus 25:6. 
Esse mesmo chamado está soando através 
dos séculos até nós hoje. Despertem e prepa-
rem suas lâmpadas, pois a ceia das bodas do 
Cordeiro está próxima -– está às portas! En-
tretanto, a pergunta que retorna a nossa 
mente é: Como devo fazer isso? “Não por 
força nem por poder, mas pelo Meu Espírito, 
diz o Senhor dos Exércitos.” Zacarias 4:6. É a 
atitude “de mim mesmo nada posso fazer”. É 
somente em Cristo e através dEle que sere-
mos capazes de nos preparar e abrir caminho 
para o Noivo. Só o conhecimento não é su-
ficiente. Uma vez que reconhecemos nossa 
condição, precisamos agir o de acordo 
com esse conhecimento. Isso requer pri-
meiramente tempo. 

 

UM TALENTO PRECIOSO E VITAL 

Deus deu tempo a cada um de nós, e 
como Ele é justo, deu a todos a mesma 
quantidade de tempo. É nessa área que Sa-
tanás tem feito um trabalho magistral sepa-
rando-nos de Cristo. Ele nos faz correr, a toda 
velocidade e girar cada vez mais depressa até 
que fiquemos cambaleantes, distraídos e con-
fusos.  

Ele tem feito seu trabalho sabiamente, 
distraindo-nos e roubando nosso tempo. Sabe 
que se obtiver êxito com essa tática Ele 
nos terá à sua disposição. Quando uma ba-
talha está em andamento e o inimigo ganhou 
terreno, precisamos nos reorganizar e contra-
atacar na área mais vital. O tempo é a área 
onde o nosso contra-ataque é mais ne-
cessário. 

Depois de muitos anos perseguindo o 
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que nossa sociedade atual considera como o 
“sonho Americano” -– diversão, fama, e for-
tuna, Salomão finalmente disse: “Tudo é vai-
dade”. Ver Eclesiastes 1:14. Por isso precisa-
mos abandonar as coisas sem valor e nos 
apegar às coisas proveitosas.  

Precisamos de tempo com Deus, para 
submissos em oração atentar, ouvir e seguir 
implicitamente Sua orientação. Isso requer 
dedicação de tempo -– não é algo que po-
de ser feito apressadamente, ser empur-
rado ou encaixado. Significa que todas as 
outras coisas precisam girar em torno do 
nosso tempo com Deus. 

O clamor ecoa: “Mas isso é 
fanatismo!” A resposta dos anti-
gos Reformadores era: “Antes 
ser chamado de fanático por 
você, mas de amigo por Ele”. 
Isso é o que foi exigido em mi-
nha própria vida.  

 

TRAÍDO POR MIM MES-
MO 

Há dezessete anos meus 
pais se arriscaram na 
“montanha russa”. Enquanto 
eu crescia pensava que nun-
ca seria atraído a dar uma 
volta em tal máquina de tor-
tura. Entretanto, os anos se passaram e em 
duas décadas comecei meu próprio negócio 
vendendo propriedades de campo e em deser-
tos. E ao mesmo tempo ensinava as pessoas a 
terem um estilo de vida mais tranqüilo. Será 
que eu seria pego numa armadilha fazen-
do isso? Sim, sem dúvida!  

O plano de Satanás estava dando certo! 
Tornei-me tão absorvido em ser bem-
sucedido e ajudar as pessoas que pouco a 
pouco deixei Deus de lado – bem, eu orava 
e estudava de manhã e fazia os cultos familia-
res de manhã e à tarde. Eu caí na forma de 
piedade, mas não tinha o poder verdadei-
ro. Quando não há força ou eletricidade, a luz 
se apaga! Eu não tinha óleo em minha lâmpa-
da. Era assustador pensar que eu tinha me tor-
nado uma virgem louca. Mas ter apenas o 
conhecimento era somente parte da equa-
ção. Eu precisava fazer algo a esse respei-
to – algo radicalmente diferente! 

Resumindo, o que eu mais precisava era 
tempo com meu melhor amigo Jesus. Não pa-

ra obter mais conhecimento, mas para ad-
quirir a ligação e cooperação que traria o 
poder que eu necessitava. Por isso, me de-
diquei a passar o tempo necessário com Ele.  

Agendei esse tempo e não permiti 
que nada o tirasse de mim. Preparei um 
cartão para mim e coloquei sobre a minha es-
crivaninha no escritório onde eu o enxergava 
durante o dia, com as seguintes palavras: 
“Classificar, Priorizar, Delegar e Equili-
brar.” E com a ajuda de Deus, isso foi exata-
mente o que fiz. A princípio nada extraordi-
nário aconteceu. Não me tornei um Enoque, 

Moisés ou Paulo da noite para o 
dia – não, ainda faltava muito. 
Contudo, eu decidi fazer o que 
era correto e agi de acordo 
com isso. 

É incrível como Deus atua! O 
estresse que me afetava come-
çou a evaporar. Os problemas 
e dificuldades do meu dia-a-
dia começaram a se dissol-
ver, pois agora eu estava ligado 
e ouvindo Aquele que tinha o 
poder e as soluções para todas 
as minhas preocupações. Era 
imperceptível e somente em 
percepção tardia eu via a mão 
de Deus. No momento em que 
eu confiava nEle com fé, Ele ti-

nha as respostas que eu necessitava.  

Essa é a diferença entre uma virgem 
prudente e uma virgem louca. “A classe 
representada pelas virgens loucas não é hipó-
crita. Têm consideração pela verdade, advo-
garam-na, são atraídos aos que crêem na 
verdade, mas não se entregaram à opera-
ção do Espírito Santo. Não caíram sobre a 
rocha, que é Cristo Jesus, e não permitiram 
que sua velha natureza fosse quebrantada... 
Não conhecem a Deus. Não estudaram Seu 
caráter; não tiveram comunhão com Ele; por 
isso não sabem como confiar, como ver e 
viver.” – Parábolas de Jesus, pág. 411. 

EXISTE ESPERANÇA? 

Hoje, como cristãos estamos mortos – 
profundamente adormecidos! Precisamos de-
sesperadamente de uma nova vida – uma 
vida transformada – a qual é encontrada uni-
camente em Cristo Jesus.  

A decisão vital está agora sobre nossos 
ombros. Vamos deixar que a luz de Sua glória 
– Seu caráter – brilhe em nós, iluminando as-
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sim o caminho para a casa do Noivo, para a 
cidade de Deus, para a ceia das bodas do Cor-
deiro? A escolha é nossa. Qual será a sua 
decisão? 

Nesse novo ano você resolverá se com-
prometer com uma nova vida, a qual transfor-
mará completamente seu casamento, sua fa-
mília e suas amizades? Talvez você esteja di-
zendo: “Mas estarei sozinho!” A resposta de 
Cristo é: “Eu vim sozinho a esse mundo por 
você. Fui até o Calvário sozinho por você e fiz 
tudo voluntariamente – por amor a você e so-
mente você.”  

Como podemos rejeitar 
o que Jesus fez por nós? Não 
façamos nada por temor ou mo-
vidos pela emoção, mas tão-
somente pela direção do Seu 
Espírito. Essa direção será en-
contrada unicamente através 
de tempo gasto com Ele. Se 
agirmos movidos por temor ou 
emoção, com o passar do tempo 
esse desejo diminuirá, morrerá 
e terminará em fracasso. É ex-
tremamente necessário um 
compromisso sério. 

Minha decisão é viver 
pelo princípio – não importa 
quanto isso custe. Deus e eu 
controlaremos e dirigiremos mi-
nha vida. Parece simples? Mas não é! Atual-
mente, a vida das pessoas é ditada pelas cir-
cunstâncias. Tudo na vida é destinado a nos 
manter distraídos, ocupados e pressiona-
dos; por isso, não temos tempo para preparar 
nossas lâmpadas e receber novo suprimento de 
óleo. Quero partilhar com você o que tive de 
fazer. 

 

COMO MUDAR DE DIREÇÃO 

Em primeiro lugar, precisei classificar 
se as situações que cruzavam meu caminho 
vinham de Deus ou do homem. Então, tive 
de tomar decisões muito sérias: Quais são 
as melhores pessoas com as quais posso traba-
lhar e dedicar meu tempo a elas? Elas possuem 
o capital necessário? São responsáveis? Com 
que rapidez fecharão o negócio? Isso é o que 
elas procuram? Devem elas ser direcionados a 
outra área? Ou devo enviá-las a outro corre-
tor? 

Você terá que responder perguntas 

parecidas quando estiver diante de proje-
tos, tarefas, situações e decisões: Em que 
atividades e tarefas me envolverei? Tenho 
tempo para preencher essa necessidade? Te-
nho a habilidade para executar corretamente 
esse projeto? Lembre-se, se tentarmos fa-
zer tudo, nossa experiência cristã se dete-
riorará – como me foi dito quando eu era me-
nino: “É melhor terminar umas poucas coi-
sas bem e de maneira radical, do que fa-
zer muitas coisas parcialmente”. Classificar 
não é fácil, mas é algo absolutamente necessá-
rio. 

Em segundo lugar, tive de de-
cidir quem e quais eram minhas 
prioridades na vida. Para mim 
era primeiro meu Deus, depois 
minha família, meu trabalho e 
finalmente meus relacionamen-
tos. Esta ordem, então, devia 
ser seguida tão fielmente 
quanto a bússola ao pólo. 
Pergunte a si mesmo: É Deus o 
primeiro e o principal em minha 
vida? O tempo com meus ami-
gos é mais importante do que o 
tempo que passo com Deus e 
com minha família? Devem 
meus negócios ou meu tra-
balho ter maior prioridade do 
que o tempo de comunicação 
com meu cônjuge? Tenho con-

siderado mais importante um emprego bem 
remunerado na cidade do que ter uma casa no 
campo? Levar pessoas a Jesus tem tomado 
o lugar de encaminhar meus próprios fi-
lhos para a eternidade? Prioridades. O que é 
mais importante na sua vida? 

Moisés enfrentou questões parecidas. Ele 
foi chamado por Deus para conduzir os filhos 
de Israel para fora do Egito. Mas conduzi-los 
para fora do Egito era mais importante do 
que obter vitória sobre seu temperamen-
to? Deus viu que era maior prioridade co-
locar Moisés no deserto, cuidando de ove-
lhas por quarenta anos, para ensinar-lhe a 
importante lição de manter uma ligação 
vital com Ele, do que libertar imediata-
mente Israel da escravidão. Hoje Deus é o 
mesmo que foi nos dias de Moisés. Ele está 
mais interessado no desenvolvimento do 
caráter do que na obra – sejam as atividades 
da igreja ou o desenvolvimento dos bens. 

Por vezes isso requer delegação. Para 
mim isso significou entregar trabalho para mi-
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nha secretária, ou encontrar meus clientes na 
minha casa em vez de me dirigir a eles desne-
cessariamente. Algumas vezes, significou en-
volver meus clientes na triagem de uma propri-
edade antes de sair com eles. 

O mesmo pode acontecer em seu lar. Vo-
cê é como “Marta” – correndo e fazendo 
tudo enquanto seus filhos brincam? Dele-
gue atividades para eles. Dê a eles tarefas e 
responsabilidades. Envolva-os na administração 
do lar ou na finalização de um projeto. Deixe 
que um filho dobre as roupas que foram lava-
das, enquanto outro varre o chão e você limpa 
as janelas. Seja uma serva, mas uma serva 
sábia. Pergunte a Deus o que Ele quer que vo-
cê faça. Não fale com Ele somente pela ma-
nhã e depois vá cuidar dos afazeres do dia. 
Mantenha-O ao seu lado, comunicando-se 
com Ele a respeito de tudo.  

E finalmente, alcance o equilíbrio. Esse 
é o mais difícil de todos! Estou constantemente 
me empenhando para alcançá-lo, mas com 
Deus ao meu lado sei que encontrarei a 
solução e conseguirei a vitória. Essa ques-
tão é muito individual. Todos temos diferentes 
talentos, personalidades, pontos fortes e fra-
quezas, mas todos recebemos a mesma 
quantidade de tempo. Quando usado cor-
retamente, milagres acontecerão. Leve sua 
situação ao Senhor. Coloque diante dEle e peça 
Seu conselho. “Senhor, para mim qual é o pon-
to de equilíbrio entre o trabalho e o descanso, 
entre as atividades improdutivas e a produtivi-
dade? Em cada situação, são maiores as neces-
sidades do trabalho ou da família? Senhor, qual 
é a Sua prioridade para mim? O Senhor está 
me delegando isso? Devo eu mesmo fazer isso 
ou delegar a tarefa para outra pessoa?” Deus, 
nosso Amigo pessoal, está ansiosamente espe-
rando, sim, almejando nos ajudar. Procure-O e 
O achará. Veja II Crônicas 15:2 e Jeremias 
29:13. 

Quando nós como povo fazemos isso, e 
alcançamos uma experiência como a que Eno-
que, Moisés e Paulo tiveram, o chamado será 
divulgado ao povo de Deus: “Saí pelos cami-
nhos e atalhos e obriga a todos a entrar, para 
que a fique cheia a Minha casa.” Lucas 14:23.  

Deus está preparando Seus obreiros, 
e quando o tempo chegar, eles se levanta-
rão em todas as partes! As pessoas dirão: 
“De onde eles vieram?” Nos dias de Jesus eles 
apareceram das humildes montanhas da Gali-
léia, das áreas desertas e isoladas. Da mesma 
forma ocorre hoje em dia – o exército de 

Deus surgirá preparado para terminar a 
obra. Por quê? Porque ele será composto 
por aqueles que dedicaram cem por cento 
de sua vida à liderança diária de Jeová.  

Você deseja ser um dos escolhidos de 
Deus? Então, comece buscando orientação dA-
quele que tem a sabedoria infinita.  

Comece hoje mesmo! Não deixe para 
depois. Comece agora, e um dia você ouvirá 
“como que a voz de uma grande multidão, e 
como que a voz de muitas águas, e como que a 
voz de grandes trovões, que dizia: Aleluia, pois 
já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Regozi-
jemo-nos, e alegremo-nos, e demos-lhe glória; 
porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a 
Sua esposa se aprontou”. Apocalipse 19:6-7. 

Vamos todos experimentar uma nova vida 
agora e durante todos os milênios que virão! 

Vida plena de poder. 
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