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Olá! Aqui é a Dorothy

Fiquei muito feliz com uma carta que recebi, junto com meu marido.
Ela tem a ver com aqueles livros que sempre mencionamos neste
programa, A sua busca por Deus e O alimento da fé. A sua busca
por Deus é um livro para ajudá-la a conhecer a Cristo. Por meio deste
estúdio, é possível você solicitar e receber uma cópia gratuita. Essa
carta veio de uma pessoa que disse: Eu sou o responsável pela
educação religiosa em (e ele menciona o nome de um lugar) - uma
prisão municipal. Eu sou um sacerdote católico romano e chefe do
departamento de educação. Quero lhe agradecer por fornecer à
nossa instituição uma série de livros do excelente autor Richard
Bennett. (Agora ouça isto) - o livro A sua busca por Deus tornou-se
o título mais solicitado pelos prisioneiros. E estou grato porque esses
homens, bem como os funcionários da nossa instituição, puderam
obter um presente tão maravilhoso para seu próprio benefício
espiritual. Gostaríamos de receber mais livros desse título. Que
Deus abençoe o seu ministério. Com profundo respeito. Bem, aqui está um homem querido, que, ao alcançar outras vidas,
viu que nesse livro havia uma chave. Essa chave não só ajudou

aquelas pessoas, mas foi uma bênção para ele mesmo. Essa chave,
nesse livro, é mostrar que Jesus é o único que pôde pagar o preço
pelo nosso pecado, o único que pode nos encontrar exatamente
onde estamos — seja numa prisão, seja num palácio ou se formos
uma pessoa importante na terra. Estamos realmente amarrados e
presos pelas trevas.
Há algo tão maravilhoso sobre entrar em Cristo. É que você
imediatamente começa uma caminhada totalmente diferente. Você
pode não perceber isso no início. Você acha que está mais ou menos
pisando no mesmo lugar e fazendo as mesmas coisas, mas de
alguma forma, seus pés a levam por caminhos diferentes. Parece
que aqueles amigos que eram tão especiais no passado querem
puxá-la de volta para uma caminhada que você não quer mais. É
como se, às vezes, você se sentisse sozinha. Então Deus enche
aquele vácuo. Você não percebe isso, mas naquela caminhada, ele
está caminhando com você. Quanto mais você caminha com ele,
mais o cenário, os lugares, mudam. Você pode estar pensando: "Ah,
mas eu não fui para lugar algum." Você não precisa ir a lugar algum;
de alguma forma, sua mente pensa de forma diferente. Você se
detém em coisas diferentes. Você vê beleza só de olhar para uma
pequena flor ou sorri para o rosto de um bebê recém-nascido. De
alguma forma, é uma caminhada extraordinária, porque você vê a
obra de Deus na criação; é como se seus olhos contemplassem os
céus como nunca antes; algo saiu do seu sistema. É uma caminhada
incrível.

Agora, no capítulo 3, de Amós, há um versículo que diz:
3 Por acaso andarão duas pessoas juntas, se não estiverem de
acordo? Veja, nosso problema é que não podemos andar com Deus

a menos que estejamos de acordo com ele, não é? Quando Adão
pecou, naquele mesmo dia ele fugiu do Senhor. Na verdade, ele se
escondeu entre as árvores do jardim. Veja, como pecadores, porque
o pecado nos separa de Deus, é impossível para nós andar com
Deus, pois não temos nada em comum. Na verdade, nossa mente
está em inimizade contra ele. Espero que você entenda que você
não é única que está nessa situação; cada uma de nós nasceu
assim, e com cada uma de nós, nossos pés nos levariam por um
caminho diferente. Podemos não ter feito as coisas que achamos
que os outros não deveriam ter feito. Mas ainda assim, nossos pés
ansiavam por aquelas coisas que eles falavam e olhavam e, sem
perceber, fomos puxadas, e sem nos darmos conta, nossa vida
sempre nos levou para a posição perdida e sem esperança em que
estaríamos eternamente por não ir a Cristo.
Como isso acontece? Não tem nada a ver com o que fazemos; tem
tudo a ver com o que ele fez. Ele já fez tudo. Ele ama todas as
pessoas igualmente. Ele as ama. Ele não pensa: “Ah, ali tem uma
senhora bastante simpática. Ela tem sido tão boa, então vou colocar
muita atenção nela.” Não. Ele sabe onde está a nossa caminhada;
ele conhece as noites em que você fez coisas erradas; ele conhece
as palavras que você usou; ele conhece os pensamentos de sua
mente; ele conhece o mal das coisas em que você esteve envolvida.
Mas ele ainda diz: “Eu amo você!”
Qual é a chave? A chave é que ele veio para onde você está, vindo
para a cruz para se tornar pecado por você. Mas a chave é que você
diga a ele: Obrigada. Você pode imaginar perder a eternidade com
Deus porque você nunca parou para agradecer a Jesus por morrer
por você? Isso é tão incrível! Em uma eternidade perdida - haverá o
choro por perceber que é tarde demais! Não deixe que seja tarde

demais para você.

Por favor, solicite aquele livro A sua busca por Deus. Por favor,
entenda: esta é a hora de receber Jesus. Esta é a hora de caminhar
com ele. Ele ama você. Diga a ele que você o ama.

Em nome de Jesus! Amém!!
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