
JÁ CHEGA DEUS, EU QUERO UMA NAMORADA!

Vai haver um dia, ou todos os dias, que você do nada sente falta de alguém que não conheceu, sente

falta de uma namorada, ou no caso das meninas um namorado, sente falta de estar com alguém.

Você olha para sua vida vê que tem até certo ponto se cuidado, está levando a vida a sério e até já

ora pelo assunto namoro e casamento, e nada, nada de Deus te dar um namoro.

Ai, pela graça de Deus, você chega na presença Dele e fala: Já chega Deus, eu quero uma
namorada! Por que Você está fazendo isso comigo?  Para responder este questionamento, peço

licença  para  usar  uma experiência  na  minha vida  onde fiz  esta  exigência  para  Deus  e ele  me

respondeu de uma forma que jamais esquecerei. 

Estava arrasado, muito mal mesmo, estava vendo-a se dando bem com outro cara e eu aqui sem

nada, foi quando decidi ir conversar com um dos meus mentores, afinal de conta pastor é pra isso,

não é?

Cheguei para esse mentor e amigo de ministério para me abrir com ele. Estava contando sobre

minha vida e como tinha me dedicado nos últimos anos para Deus, colocando Ele em primeiro lugar

na minha vida,  fazendo tudo o que é certo,  e  como minha vida tinha caído por terra naqueles

últimos meses por causa daquele fim de namoro. Entramos na madrugada naquela noite, e ele foi

ouvindo todo o meu desabafo e tudo que eu precisava falar. Foi quando estávamos chegando no fim

daquele aconselhamento e já estava esperando as famosas palavras que os pastores costumam dizer

nesta hora. Você sabe quais são né? “Não se preocupe meu jovem, Deus tem reservado alguém

especial para você!”

Mas aquele meu mentor, não era igual a maioria dos pastores. Como eu gostaria naquela hora que

ele fosse igual e me dissesse estas palavras mágicas, mas ele não era. Ele virou para o meu lado,

olhou nos meus olhos e perguntou: Você já entregou sua vida por completa a Jesus Cristo?

Não entendi o porque ele estava perguntando aquilo aquela hora, será que ele não tinha ouvido tudo

que eu tinha falado até então, de todo o meu ministério e o tanto que estava dedicando minha vida

ao Senhor? Mas ele me explicou. Marcos, tenho ouvido você falar o tanto que você esta fazendo

para Deus, mas a única coisa que ele te pede é que você entregue a sua vida toda para ele. Você já

entregou o seu direito de se casar para Deus.

Eu respondi depressa e com ironia: você me conhece, se Ele fosse pedir isso não me faria tão hetero

como sou. Rimos um pouco e ele me explicou, se alguém que já se deparou com Cristo na cruz

ainda achar que tem algum direito a exigir dele, não se converteu, não entregou a sua vida na cruz

de Cristo.

A paulada foi tão grande que eu não dormi naquela noite, pois descobri que era o filho mais velho

da parábola do filho prodigo, fazia tudo para Deus para ganhar as bênçãos que achava que tinha

direito.

Se aquele amigo tivesse falado as palavras mágicas dos pastores eu teria ido dormir bem naquela

noite, e acordaria com o coração bem confortado longe de Deus.



Hoje entendo um pouco sobre os planos de Deus e creio que ele faz coisas maravilhosas para os que

os amam. Mas sei que se Deus der o que merecemos por direito, Deus nos daria a cruz e a morte!

Graças a Jesus que não ganho o que eu mereço, e sim o que não mereço: a salvação.

Por isso, quando chegar o dia do acerto de contas com Deus sobre o seu namoro que não chega, não

vem me procurar para se aconselhar, procura aqueles pastores que vão falar: Não se preocupe, Deus

tem preparado alguém especial para você! Porque, a final de contas, na maioria das vezes Deus tem

mesmo, não é?

Marcos Botelho

Original: http://sexxxchurch.com/home/ja-chega-deus-eu-quero-uma-namorada/

Secundária: http://ultimato.com.br/sites/marcosbotelho/2007/12/26/deus-este-ano-eu-quero-uma-

namorada/


