
 

 

 
Outubro 2022                                              port. 

Mas porque você é morno, nem 

quente nem frio …   
                                                  Ap 3,16 

______________________________________  

Tome uma decisão! 

Make a decision! 
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Queridos amigos de go4peace, 

 

Laodicéia era uma cidade próspera nos vales de Lico e Meandro da Turquia moderna. A 

pequena comunidade cristã que foi fundada ali agiu com muita autoconfiança e foi critizado no livro 

do Apocalipse. Havia fontes de cura famosas perto da cidade. A água quente dessas fontes descia 

os degraus para o vale em direção a Laodicéia. A água estava morna ali. As pessoas da cidade 

mantinham essa imagem em suas mentes o tempo todo. A água quente é útil como fonte de cura ou 

bebida quente. A água fria é muito refrescante. A água morna, por outro lado, é inútil - não tem um 

gosto bom; você cuspiu. "Ser morno" significa querer ser frio e quente ao mesmo tempo, querer 

manter tudo aberto para mim. Procuro o "meio-termo dourado", o agradável. Eu ando com Jesus, 

mas não acompanho totalmente o seu caminho. O verdadeiro amor sacrificial e abnegação são 

estranhos para mim. Não decido, em todo caso, não perder a coisa melhor que ainda pode vir. A 

Palavra de Deus não me é estranha, mas não me conduziu a uma profunda amizade com Jesus. Ele 

não é mais o centro da minha vida; há muito mais. Quero levar tudo comigo e fazer concessões de 

todos os lados - mas o compromisso torna-se o túmulo da minha lealdade. 

 

Como você se torna morno? Ou a água é removida do fogão quente, ou o fogo se extingue, 

ou se derrama água fria. Ficar morno é uma coisa gradual, um lento esfriamento do amor por Jesus. 

Outras coisas estão ganhando cada vez mais espaço. Muitas vezes, a mornidão é acompanhada de 

saciedade complacente e cegueira. O morno tem uma opinião muito boa de si mesmo. Mas a 

determinação por Jesus foi perdida. João ergue este espelho para a igreja de Laodicéia e eles ouvem: 

“A quem eu amo eu corrijo e disciplino. Portanto, leve a sério e volte atrás!” (Ap 3,19) 

 
Tomáš relata: “O amor por Jesus sempre ardia no fundo do meu coração. O desejo de ser 

padre estava presente desde cedo. Mas eu escolhi um curso diferente. Eu não estava pronto para 

seguir plenamente o chamado de Jesus. Cada vez mais eu me sentia morno. Eu queria tudo da vida 

e não confiava em Jesus que é vida para me fazer feliz. Que bom que durante esse tempo eu conheci 

pessoas que queimavam por Jesus. Esta determinação e este ardor acenderam em mim também a 

chama do amor por Jesus. Hoje estou feliz por ter decidido seguir o chamado de Jesus. Que bom 

que eu não mantive tudo aberto para mim!" – Tome uma decisão! - Make a decision! 
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