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Lição 09: Josafá, o rei piedoso

Ei, como está sua vida?
Hoje iremos fazer um exercício de autoa-

nálise. Vamos dividir esse exercício em três 
perguntas. Mas antes, é preciso que você 
leias as perguntas, e após a leitura feche os 
olhos soltando a imaginação.

Vamos começar?
A primeira pergunta do exercício é a se-

guinte: Como está sua vida espiritual hoje? 
Pare para pensar nas suas atitudes, como 
você tem se comportado, ou o que você tem 
feito em prol do reino de Deus, se você está 
sendo um adorador de verdade, ou como 
você tem reagido as lutas do dia a dia... deixe 
sua imaginação fluir. Agora feche os e reflita.

Pronto! Agora vamos para segunda parte 
do exercício. Lembre-se de como sua vida 
era sem Jesus. Quem era você antes de 
o conhecer? O que mudou em sua vida? 
O que você fazia que agora não faz mais? 
Mais uma vez, feche os olhos e pense.

Quanta coisa mudou, não é mesmo?! 
Agora nós iremos dar um salto na imagina-
ção. Estamos na volta de Jesus. A trombeta 
tocou. O Leão de Judá vem saltando pelo 

montes para buscar sua 
noiva. Reflita em tudo que você já leu 
ou ouviu dizer sobre este momento tão 
sublime. Se fosse hoje, agora... você esta-
ria subindo com o noivo para o céu? Para 
encerrar nosso exercício, feche os olhos e 
imagine este dia.

Este é um exercício que precisamos fazer 
todos os dias. Não podemos deixar que as 
lutas, as guerras, as aflições tirem o nosso 
foco. Não podemos esquecer o que Jesus fez 
por nós na Cruz e o que o seu sacrifício re-
presenta. Precisamos ser parecidos com ele, 
para não perdermos a vida eterna. Estamos 
em constante aperfeiçoamento e quando 
chegar a hora precisamos estar preparados. 
Não deixe para viver amanhã as maravilhas 
que Deus tem para você hoje. Acredite, 
tenha fé! Comece a colocar sua vida em 
ordem agora. Pois, “quanto ao dia e à hora 
ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o 
Filho, senão somente o Pai,” Mc 13:32.

Seja um adorador de verdade e esteja pre-
parado para encontrar com Mestre na Glória.
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