
:: PALAVRA:: 
 Lâmpada para os meus pés é tua palavra,  
e luz para o meu caminho. SALMO 119:105 

 

Igreja 
_______________________________________________________________________________________ 

 
AUTOMÁTICO 

Escreve ao anjo da igreja de Éfeso: Isto diz aquele que tem na sua destra as sete estrelas, que anda no meio dos sete castiçais de 

ouro: Conheço as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus; e puseste à prova os que dizem 

ser apóstolos, e o não são, e tu os achaste mentirosos. E sofreste, e tens paciência; e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. 

Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras 

obras; quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres Apocalipse 2:1-5 

 

Você começa a fazer um serviço e logo que você aprende não sebe mais como é o processo, as vezes é até difícil ensinar 

para os outros, pois entra no automático! Assim como dirigir, no começo você se preocupa com a troca de marchas mais 

depois entra no automático, você já nem lembra mais disso e até esquece, simplesmente sua mão e seus pés se acostuma 

com os mecanismos e o seu corpo faz. “Automatizou”, Impensado! Como Dançar... no começo você se concentra em 

cada passo, ritmo,  musica,  você se preocupa com cada movimento depois fica automático e simplesmente você faz. 

Casais passam tempos descobrindo o que agrada o outro e depois já entram no automático e fazem o oposto! 

Tudo envolve muita concentração no começo, depois entra no automático: 

 

Se tem uma coisa que Deus sente saudades é das suas atitudes de antes, de como você “era”! Observamos muito isso nas 

crianças, elas vão crescendo e algumas praticas vão deixando de lado, porque se sentem “bobas” se ter aquele 

comportamento diante de um tio, pai, mãe... As vezes observo pessoas na rua, e sempre penso; “Um dia este fulano foi 

uma criança inocente, hoje está roubando, traficando, matando... mas um dia foi apenas um bebe e alegria da família” O 

que houve??? 

 

A igreja de EFESO tinha ótimas características, era como aquele obreiro que chega no horário que é prestativo, não falta 

aos cultos, que sempre avisa quando vai faltar sabe aquele que é uma benção? Então só que se acostumou tanto com os 

afazeres da igreja que já sai fazendo tudo o que tem que ser feito e que nunca mais parou para ser filho, um bebe de 

DEUS! Este sempre muito ocupado, e preocupado com o desenrolar do culto para que tudo de certo e não para pra ver se 

sua vida esta certa! DEUS esta querendo que você faca tudo o que faz , porém nunca esqueça de separar um tempo pra 

observar sua vida e ver se não tem nada de errado. Leia Salmos 139:23-24 

 

Lc 10:38-42,Um dia Jesus chegou em uma casa e “Marta” o recebeu... Porém Marta foi para o “AUTOMÁTICO”, E 

ainda criticou a Irmã porque não ajudava... Maria sua irmã estava aos pés de \jesus, ouvindo, com cuidado de se alimentar 

da Palavra. Se você observar bem este texto, tudo que Marta estava fazendo era para Jesus, servindo Jesus... Porém 

ROBÓTICA!  

 

Tem tempo para cuidar de tudo e de todos! Muitas vezes estamos precisando de cuidado, e se não parar, a lesão só vai 

aumentando! Faz o que sabe AUTOMATICAMENTE, SÓ QUE FAZ  TÃO AUTOMATICO QUE NEM LEMBRA POR 

QUE FAZ, E PRA QUEM FAZ! O mais difícil é você identificar isto. Se existe uma enfermidade difícil de identificar é 

aquela que não tem dor nem reações adversas, não aparece mancha nem dor nem caroço nem nenhum sintoma como 

saber? Acredito que muitos crentes passam por isso, todos que passam por isso ouvem DEUS FALAR sobre o abandono 

do primeiro amor, mais poucos são humildes o suficiente pra identificar que esta no automático nos cultos nas células e 

nas reuniões! E Faz como “Marta”, achando ainda que está certa, que a atitude dela é a “melhor”! 

 

Existe algo mais importante que o SERVIÇO e o SALARIO! O Prazer, a alegria, a satisfação! Quantas pessoas largam 

ótimos serviços, grandes salário pela alegria e prazer de uma outra atividade! Existe um motivo MAIOR! Não sirva a 

DEUS simplesmente pelo SERVIÇO, pela BENÇÃO, Existe algo maior que é ADORAR A DEUS... ADORAR A DEUS 

PELO QUE ELE É, E NÃO PELO QUE ELE FAZ TRABALHAR PARA DEUS É SEMPRE PELO PRAZER DE 

FAZER ALGO PARA ELE E NÃO PARA QUE TUDO FUNCIONE BEM, As bênçãos é consequência da nossa 

aproximação do Eterno! Faça tudo, Faça mesmo, SABENDO QUE ELE É O CHEFE E SE NÃO DER CERTO AMÉM! 

EU FAÇO POR QUE EU AMO FAZER E É UMA OPORTUNIDADE DE ESTAR PERTO DELE. 

 

Não seja um robô de CRISTO, e sim seja um FILHO... Sabe quando identificamos a nossa robótica? A Nossa 

AUTOMAÇÃO? “Auto” vem de não ter necessidade de alguém, não depender de ninguém, faço sozinho, faço por que 

sei! Identificamos isso é simples; Olhe como você era dependente de Cristo, Como orava antes de tomar decisões, como 

você pedia a ele as coisas, e aguardava resposta de DEUS! Quando estava nos cultos, e de repente se jogava a cara no 

chão, colocava a cara no pó! Hoje você tem vergonha de algumas atitudes? De orar, Levantar as mãos, e quando ve 

alguém fazendo você diz.: “Ele é novo na fé, jaja passa”... Te digo que tem filho e filha, que jamais vão deixar isto 

Passar! Que para falar a verdade não associa a Intimidade a uma postura ridícula! Porque não foram automatizados! E tem 

até hoje ardendo do peito o Prazer, alegria, satisfação de chamar JESUS de meu lindo JESUS, meu Eterno! MEU DEUS! 

 

Que o Espírito Santo, entre em nossas vidas hoje, e tire todo mecanismo de “AUTOS” de nós! Pr Adão Brasileiro 

http://www.bibliaonline.com.br/acf/ap/2/1-5
http://www.bibliaonline.com.br/acf/sl/139/23-24

