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SENTIR 
 
É muito comum que, quando duas pessoas se encontram depois de um 
certo tempo, ao se despedir, alguém solte a seguinte frase: “Vamos 
marcar, sim. A gente se encontra.” E o que acontece geralmente? Isso 
mesmo, o suposto encontro não acontece. 
 
Tenho percebido com tristeza que essa mesma frieza que as vezes 
vemos nos relacionamentos entre as pessoas, está entre nós, nas 
igrejas. Veja, muitas pessoas até têm energia para as mais diversas 
atividades, coisas que envolvem lazer, passeios, viagens, ganhar 
dinheiro, mas andam se arrastando na relação com Deus. Ir à igreja se 
tornou um peso. Muitos se acomodaram em assistir os cultos apenas 
online. Outros cansaram e se dispersaram, e não querem mais se 
envolver com a igreja nem com as coisas de Deus. É como que falassem 
para Deus: “Vamos marcar, sim!” 
 
APRENDER 
 
No texto de Romanos 12.11, lemos a palavra “zelo”, que significa 
diligência, cuidado, interesse, seriedade no trato de algo. Também lemos 
a palavra “remisso”, que significa lento, vagaroso, indolente, preguiçoso. 
A exortação de Paulo é muito atual, pois vivemos dias de pouco 
entusiasmo pelas coisas de Deus. 
 
Se queremos sair da mesmice, se queremos ser aqueles que vivem em 
chamas para Deus, como indica o título da nossa série de mensagens, 
precisamos fazer um profundo e sincero autoexame. Por isso, vamos 
começar nossa reflexão tentando responder a seguinte pergunta: Sua 
vida espiritual está fria ou avivada? 

REFLETIR 
Tem como saber se a nossa fé está esfriando? Quais podem ser os 
sinais? 
Como você faz para ter mais intimidade e comunhão com Deus? 
 
Como evitar que nossa vida espiritual entre numa rotina? 
 
Você sente prazer nas coisas de Deus? Que frutos isso gera? Como isso 
é demonstrado? 
 
A comunhão dos santos é importante? Por que? Por que sentir vontade 
de estar na igreja pode ser considerado sinal de vida espiritual saudável? 
 
Você quer ser cheio do Espírito Santo? O que você tem feito para que 
isso aconteça? 
 
Já exigiu dos seus filhos que pratiquem algo que você não pratica?  
 
A frieza espiritual pode ser curada? Como?  
 
APLICAR 
 
Não adianta a gente querer uma transformação no Brasil enquanto a 
Igreja está precisando de renovação. Não adianta pedirmos a Deus para 
salvar o nosso país quando nós cristãos é que precisamos ser salvos. 
Não adianta tentarmos manter uma postura de que somos melhores do 
que os outros quando a nossa condição espiritual é de um doente agudo 
e crônico porque a nossa espiritualidade está sendo sufocada. É tempo 
de mudanças!  
 
Nunca é tarde para mudar os rumos da vida, reafirmar a importância das 
coisas relacionadas ao Reino de Deus, corrigir os erros cometidos, 
favorecer a ação de Deus, tomando consciência do comportamento 
autodestrutivo que alimentamos sem perceber. Só assim a felicidade é 
possível. Só assim é possível alcançarmos uma vida excelente! 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 


