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O SENHOR ESTÁ TE PREPARANDO
De sorte que, se alguém se purificar destas coisas, será vaso para honra, santificado e idôneo para uso do Senhor, e 

preparado para toda a boa obra. 2 Timóteo 2:21                                                  

Ao ver os ingredientes de uma receita de “bolo”, pós a lista sempre vem algo assim: “MODO DE PREPARAR:    
Misture todos os ingredientes, deixando por último a manteiga derretida. Leve ao forno em forma untada, e etc etc etc...  

Se você prestar atenção, para tudo existe um preparo, uma “escola” um tempo de aprendizado... Tem escola de policiais, 
escola de bombeiros, escola de natação, de musica, de culinária, cabeleireiro, escola disso, escola daquilo, para todas as 
coisas tem que haver uma preparação. 

Sempre os “Alunos”, “Aprendizes”, “Discípulos” precisam passar por um tempo na escola, e é lá tem que define o seu 
potencial, é ali que precisamos  tirar o maior proveito possível. Nesse tempo de preparo o preparador procura deixar o 
preparado o mais preparado possível para a determinada função.

Antes de levar ao forno  se coloca os ingredientes na forma e depois? Tem aquele tempo de descanso, de aguardo, de 
espera.  Descansa no SENHOR, e espera nele; não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por 
causa do homem que executa astutos intentos. Salmos 37:7 Acredite você ou não, ESPERAR, AGUARDAR, 
DESCANSAR, Faz Parte do PREPARO! Agora é importante você entender este texto: Salmos 40:1  Esperei com 
paciência no SENHOR, e ele se inclinou para mim, e ouviu o meu clamor. Não é apenas esperar, porém esperar COM 
PACIENCIA!  Hebreus 6:15  E assim, esperando com paciência, alcançou a promessa. Nesse tempo em que a massa esta 
descansando os ingredientes vão se misturando e o paladar ja não consegue separar mais o ovo da farinha do acucar etc... 
Aquele monte de coisas sem gosto e por muitas vezes até ruim, vai virando uma massa só, só que ainda não esta pronto 
nesse descando, ha também uma crescida da massa ela vai crescendo devido o Fermento! O Tempo da Espera também gera 
CRESCIMENTO!  

Cada tipo de bolo leva um tempo no forno, depende muito do que o ETERNO está desejando fazer com você... 
1 Coríntios 12:4-12 4Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo.5 E há diversidade de ministérios, mas o 
Senhor é o mesmo. 6 E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. 7 Mas a 
manifestação do Espírito é dada a cada um, para o que for útil. 8 Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da 
sabedoria; e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência; 9 E a outro, pelo mesmo Espírito, a fé; e a outro, pelo 
mesmo Espírito, os dons de curar; 10 E a outro a operação de maravilhas; e a outro a profecia; e a outro o dom de 
discernir os espíritos; e a outro a variedade de línguas; e a outro a interpretação das línguas. 11 Mas um só e o mesmo 
Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. 12 Porque, assim como o corpo é 
um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também.

Deus esta te vendo Ele esta olhando a sua situação Ele se compadece de ti mas ele não pode te tirar agora e colocar tudo a 
perder, se voce sair do forno antes da hora o bolo vai solar, não ficará bom! . Voce acha que para formar um Pastor, 
Apostolo, Mestre leva pouco tempo no forno? Um Médico, um Engenheiro, um Atleta?  Houve um tempo, num lugar, onde 
o preparo do bolo foi importante. Aproveite o Momento de preparo!

Exemplo. Quando quebrei meu braço quando criança, quebrei uma cana só então o médico olhou e disse que não 
poderia engessar daquele jeito se não ficaria torto. Não ele teve que quebrar a outra cana para poder fazer um 
serviço bom. Então ele pegou uma rolinho de faixa colocou na mesa colocou meu braço em por cima do rolinho e 
com as mãos bateu meu braço para baixo por três vezes até quebrar a outra cana. Eu gritava muito e minha mãe 
ouvia do lado de fora da sala mas aquilo foi preciso não foi agradável para mim nem para o médico e nem para 
minha mãe mas foi preciso ela teve que ficar olhando e eu tive que passar por aquilo.

Imagina uma mãe ver um filho ir para uma mesa de operação e ele grita para sair dela mais se sua mãe o tirar antes 
da hora ele simplesmente vai SOLAR então os planos serão frustados.                                          E sabemos que todas 
as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu 
propósito. Romanos 8:28 

Não é porque o bolo solou que significa dizer que foi tudo em vão. 
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