Lins, fevereiro de 2015.
Olá glorioso(a)! Deus te bendiga!
Sempre que leio a biografia da evangelista Kathryn
Kuhlman (1907-1976),
fico encorajada a passar mais
tempo com Deus. Um dos momento marcantes de sua
caminhada cristã, aconteceu quando ela caminhava certa
tarde, pela periferia de Los Angeles/E.U.A, e se viu numa
rua sombreada por árvores, onde havia uma placa que
dizia: Beco Sem Saída! Eram quatro horas da tarde, de
um sábado e ela havia chegado a um ponto de sua vida em
que estava disposta a desistir de absolutamente tudo.
Então ela disse, em voz alta: “Querido Jesus, entrego-te
tudo. Deixo tudo aos teus cuidados. Toma meu corpo.
Toma meu coração. Tudo quanto sou é teu. Confio-me
às Tuas maravilhosas mãos”. Naquele instante, Kathryn
reconheceu que, durante quase seis anos, ela vinha
enganando a si mesma. Ela tinha pregado e buscado as
bênçãos de Deus, sem estar vivendo de acordo com os
preceitos Dele. Ela havia pecado. Mas arrependeu-se, tendo
feito meia volta naquela tarde de sábado. Ali ela morreu,
pois tornara-se como uma semente disposta a cair no chão
e ser sepultada.
Por ocasião de seu arrependimento,
quando se voltou de novo para o Senhor, Kathryn ficou
compreensivelmente dominada pela tristeza e pelo senso
de culpa. Mas houve um momento em que o Senhor lhe
perguntou: “Kathryn, você crê que Eu já lhe perdoei?” Ela
respondeu: “Sim!”. Então o Senhor lhe disse: “Eu me
esqueci de tudo, e em meu Livro nada disso jamais
aconteceu”.
Daquele momento em diante, até os últimos
dias de sua vida, ela nunca mais se reportou ao seu
passado, tratando-o conforme Deus lhe dissera que Ele o
fizera. Assim, também devemos fazer! De
acordo
com
Miquéias 7:18-19, Deus lança nas profundezas do mar, os
pecados que Ele perdoa, e, nunca mais se lembra deles.
Esses pecados ficam distantes Dele como o Ocidente dista

do Oriente. (Salmo 103)
Se você voltar a pedir-Lhe
perdão, Ele realmente não saberá do que você está falando.
Creia na purificação do Sangue de Cristo ( 1 João 1:9).
Voltamos a ser uma folha em branco. Agora
eu
lhe
pergunto: "Quem somos nós, para tratarmos o pecado de
uma maneira contraria à maneira de Deus?". Diante Dele,
pecado perdoado nunca aconteceu! Seja livre!
Em Isaías
1:18 lemos: "Ainda que os vossos pecados sejam
como o escarlate, eles se tornarão alvos como a
neve..."
Rita Andrade

