A indefinição
Indefinição significa falta de tomada de posição e de clareza. Tudo o que é indefinido não
tem caracterização nem identificação.
Uma das coisas que mais prejudicam o crescimento de um cristão é a indefinição. O
indefinido é sempre uma incógnita.
A pessoa que não tem uma definição em sua vida vive um conflito dentro de si mesma.
Muitos que estão hoje na Igreja, estão por uma circunstancialidade, não por convicção ou por
comprometimento com Deus. Na realidade, vão somente “empurrando com a barriga”.
A pessoa mais triste do mundo é aquela que está dividida. No caso de um cristão com o
coração dividido, ele não goza da alegria do Espírito Santo e tambem não desfruta dos
“prazeres” deste mundo porque em ambas situações a consciência lhe incomoda.
O indefinido está com um pé em cada canoa. Não sabe o que quer nem aonde pretende
chegar.
Jesus sabia de onde vinha e para onde ia, como Ele mesmo declarou em Jo.8:14.
Precisamos ter definidos claramente os nossos propósitos, aspirações, alvos, objetivos e
necessidades.
Jesus sempre estimulou os discípulos a se definirem. Em Jo.6:66 e 67 Ele pergunta a eles
em um momento no qual muitos o deixavam: “Quereis vós tambem retirar-vos?”
Tambem com relação a Judas Iscariotes, Jesus lhe propôs uma definição ao dizer: “O que
tens a fazer, faze-o depressa”, pouco antes do discípulo traí-lo ao entregá-lo aos guardas do
sumo-sacerdote.
Em Hb.4:12, lemos que a Palavra de Deus confronta as verdadeiras intenções do nosso
coração pelo discernimento entre “juntas e medulas”, isto é, pela definição daquilo que ainda
se encontra “mesclado”.
Quando alguem se “desvia” dos caminhos do Senhor, com certeza o desvio já ocorreu há
muito tempo no seu coração. O que acontece é que, às vezes, uma situação encoberta
demora a ser manifesta.
É hora de posicionamento. É hora de definição. Em I Re.18:21 está escrito...“Até quando
coxeareis entre dois pensamentos?”, ou seja...“Até quando ficareis indefinidos entre duas
inclinações?”
Tambem em Js.24:15, Josué cobrou uma definição do povo ao dizer: “Escolhei hoje a quem
sirvais. Ele estava absolutamente firme, determinado e decidido quanto as suas convicções.
O indefinido é o “morno”. Não é frio nem quente, como diz Ap.3:16.
A definição, por outro lado, antecipa os posicionamentos e consolida as intenções, evitando
frustações futuras.
Uma definição pode trazer tristeza para alguem, por exemplo, para um apaixonado não
correspondido, porem a tristeza maior seria no futuro quando a esperança não puder ser
mais alimentada e a realidade dura tiver de ser finalmente encarada.
Tem gente que não é sim nem não, mas muito pelo contrário. Jesus não foi sim e não, mas
Ele foi sim, como diz II Co.1:17 a 20.
O que é estar no centro da vontade de Deus? É estar consciente do nosso papel como
participantes e cooperadores dos propósitos de Deus na Terra.
Temos um alvo e uma carreira, ou seja, um caminho pela frente com um objetivo bem
definido (Hb.12:1 e 2). O embaraço com aquilo que está à volta tambem é indefinição.
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