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HONRA NO SERVIR AO REINO
É nos dito da Palavra de Deus – 1ª Pedro 1:12 – que os anjos gostariam de perscrutar,
examinar, atentar e entender “estar coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que,
pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o evangelho;...”. “Estas coisas” se referem
à mensagem salvífica das boas novas da redenção, espiritual no momento, e física no advir.
Prova da nobreza do servir ao Reino Eterno, em plena implantação na Terra, donde se
estenderá por todo o universo que, de todos os privilégios é o maior. Não importa o teor da
função, deve ser executada com o sentimento de suma honra e alegria, pois qualquer
constrangimento torna nulo e inócuo o suposto servir.
Primeiramente a honra advém da filiação divina daquele que a Seu Filho se entregou:
“Mas a todos quanto o receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber,
aos que creem no seu nome.” João 1:12. O filho conhece o amor do Pai, e se interessa pelos
negócios do Pai. Nessa ótica o filho não enxerga o trabalho a realizar como sendo a alguém
semelhante a si ou grupo de pessoas, mas sim, como de fato o é, para Aquele que o gerou no
Espírito; razão pela qual se empenha no seu melhor para honrá-LO e agradá-LO.
Em segundo, é honra servir por ser no servir que se demonstra a utilidade e razão do
existir no Reino de Deus inaugurado na Terra. Nenhuma serventia tem uma lâmpada apagada;
para nada serve uma mesa num depósito ocupando e obstruindo o espaço ocupado; para
nada presta um CD ou disco não executável. Algo construído ou feito só tem valor no exercitar
a função para a qual fora planejado. Para que serviria o musicista se não executar um
instrumento ou a sua voz? Para que serviria um professor que nãoo transmite o seu saber?
“Vós não escolhestes a mim mas eu vos escolhi a vós, e vos designei, para que vades e deis
fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes a Pai em meu nome, ele
vo-lo conceda.” João 15:16.
Finalmente é honra servir, por ser pelo servir dos filhos do Reino, movidos pelo Espírito
da Vida, que o Pai usa para gerar outros filhos para o Reino ainda em formação; é pelo servir
dos filhos do Reino, movidos pelo Espírito da Vida, que o Pai usa para curar e sarar os feridos
de alma e de espírito, colocando Vida nas vidas dos mais fracos e abatidos, força e ânimo em
quem fenece o vigor. Sim, SERVIR AO SENHOR É PRIVILÉGIO, e nada se é pedido que não tenha
sido recebido para ser aplicado em prol do Reino Eterno._edsonbvaleriano_16102016.

