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CANSEI DE ESPERAR_DE MULHER PARA MULHER - III
O Senhor tinha um propósito para a vida de Sara e Abraão, assim como tem
propósitos para as nossas vidas. Ele sabe que sozinhos , os homens não podem
cumprir estes propósitos. Seria frustrante para os homens cumprir tudo sozinho por
esta razão fomos chamadas para ser adjutora idônea, auxiliadora. Cada um deve
cumprir o seu papel sem competir com o outro, sem tentar assumir o papel do outro
O Senhor coloca condições e não favorece nem ao homem nem a mulher. Ele
quer abençoar ambos com seus princípios. Não quer dar vantagens a ninguém. Que
posamos aprender através dos erros de Sara, pois se ela tivesse assumido seu papel
e aguardado no Senhor tudo teria sido diferente. Temos que aprender a esperar em
Deus
A mulher cristã, seja no seu viver diário, seja em suas atividades na igreja,
enfrenta desafios constantes. Esses desafios lhe são impostos pelas circunstâncias,
pela família e pela própria natureza de seu trabalho eclesiástico. A mulher cristã não
pode estar desinformada de suas atribuições e deveres. Devemos ter atitudes corretas
na igreja, no lar e na sociedade. Devemos enfrentar o desafio de sermos cada vez
mais cheias do Espírito Santo, o desafio de praticar uma diaconia mais eficiente, nos
preparar teológica, cultural e intelectualmente. Nos dedicar apaixonadamente a tudo
que for colocado em nossas mãos para fazermos. Devemos enfrentar o desafio de
sermos obreiras sem perder a doçura de esposa e mãe. Devemos enfrentar o desafio
de preservar os filhos no caminho do Senhor. Viver com equilíbrio entre a obediência
ao marido e a idoneidade dada por Deus. Ser criativa e estratégica sob a direção do
Espírito Santo.
Que não venhamos tomar decisões equivocadas, pois lá na frente teremos
problemas. Creio que, se Sara pudesse nos deixar um conselho, certamente ela diria:
Nunca diga a Deus: Cansei de esperar. (Trancrito=reginabrazlopes@uol.com.br)

