AS LIÇÕES DO LEITO
Todos, eventualmente, passamos momentos difíceis, como o
da enfermidade. Como cristãos, ao invés de lamentar e reclamar,
podemos crescer e aprender lições preciosas nesses momentos.
Depois de passar quatro meses doente, de cama, aprendi ou
redescobri algumas verdades.
Que o bom Deus usa ou transforma todas as circunstâncias
da vida, ainda que difíceis e dolorosas, em oportunidades de
demonstrar o seu amor para conosco, protegendo-nos e nos
revigorando. Também as usa para nos disciplinar, aperfeiçoar e
lapidar, com o objetivo de fazer de nós pessoas melhores,
semelhantes a Cristo.
1) Que o milagre (cura) do céu, que pedimos, pode acontecer
sobrenatural e rapidamente ou mais demoradamente, quando o
Senhor se utiliza do conhecimento e dos recursos já disponíveis,
dados por Ele, segundo a Sua vontade, para o nosso bem e no
tempo que lhe aprouver. Qualquer que seja a maneira, será
sempre bênção de Deus, até mesmo se o leito servir de ponte
para o Céu.
2) Que devemos amar e valorizar sempre e muito nosso cônjuge,
pois ninguém cuidará melhor e se dedicará mais em prol do
nosso restabelecimento do que ele.
3) Que temos mais amigos e somos mais queridos do que
imaginávamos.
4) Que o leito é um excelente lugar de adoração, oração e
meditação bíblica.
5) Que ele pode ser uma escola, um momento para atualização,
planejamento e crescimento. Pode-se escrever, ler e ouvir boa
música, mensagens e estudos gravados. Devemos tornar o leito
um espaço produtivo e criativo, e não de lamento, um espaço de
avaliação e conserto. Nele, reconsideramos nossa vida,
corrigimos nossos erros, renovamos nossos compromissos e
assumimos novos propósitos.
6) Que a vida é preciosa, curta e frágil e que devemos aprender a
vivê-la melhor, com qualidade, equilíbrio e serenidade,
controlando o estresse, respeitando os nossos limites, cuidando
bem do nosso corpo, templo do Espírito Santo, alimentando-nos,
exercitando-nos e dormindo adequadamente.

7) Que somos seres humanos iguais a todos, com fraquezas,
carências e limitações, e não “super-humanos”. O leito nos
quebranta e mostra nossa finitude; por isso, acaba nos ajudando
a sermos pessoas mais sensíveis, solidárias e misericordiosas
para com os outros.
8) Que o tempo no leito pode trazer ao coração algum desalento,
pessimismo e mau juízo sobre fatos e pessoas, pois o leito
costuma turvar e distorcer a realidade, mas a oração e a firme
confiança em Deus e na Sua Palavra lançam fora esses
sentimentos e nos cercam de paz e esperança.
9) Que o leito, ainda que seja um lugar de dor, é, principalmente, um
lugar de renovação, não somente física, mas também pessoal,
emocional e espiritual. Nossa relação com Deus, com nossos
filhos e cônjuge, com amigos e conosco mesmos tende a
melhorar significativamente. Passamos a valorizar o que é
essencial, o que realmente traz edificação. Se tivermos a atitude
e a sensibilidade adequadas, podemos sair do leito filhos de Deus
muito melhores. O leito pode ser uma grande bênção. Depende
de nós.
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