Mulheres a Sós... com Deus!
A primeira mulher que esteve a sós com Deus foi Eva! Adão não soube disso antes, mas,
soube-o depois!
O Senhor quando formou Eva da costela de Adão, fez cair um profundo sono sobre ele (Gen.
2:21-25). Eva foi formada e apresentada a Adão, quando este acordou.
Não sabemos quanto tempo Adão esteve dormindo; mas, sabemos que, enquanto Adão
dormia, Eva esteve a sós com Deus. E, se não sabemos quanto tempo Adão esteve adormecido,
também não sabemos quanto tempo Eva esteve com Deus.
Primeiramente, Adão esteve a sós com Deus durante um determinado tempo, antes que Eva
fosse formada. Durante esse tempo aprendeu directamente de Deus todas as instruções que
precisava saber para governar o mundo convenientemente. Durante esse tempo o Senhor deulhe instruções para não “comer da árvore da ciência do bem e do mal” (Gen. 2:16-17). Durante
esse tempo, também, ele deu nomes aos animais e às coisas que Deus criara. Só mais tarde é
que Deus formou Eva da costela de Adão e dele aprendeu as coisas que o Senhor lhe ensinara.
Mas, Eva, também precisou de estar a sós com Deus. Não sabemos quanto tempo; não
sabemos as conversas que tivera com Ele; não sabemos nada do que se passou nesse tempo;
mas sabemos que, enquanto Adão dormia, Eva esteve com o Senhor Deus.
Este é o segredo do êxito e do sucesso espiritual e pessoal: estar com Deus. Enquanto ela
respeitou estes momentos, podemos dizer que tudo correu bem; mas, quando ela tomou a
iniciativa própria, foi um descalabro total.
E, para aquelas irmãs que procuram um “Adão”, que ainda está adormecido nos propósitos
de Deus, a palavra é: fica a “sós” com Deus!
Para aquelas irmãs que têm dificuldade em lidar com os problemas que vão surgindo no lar, a
palavra é: fica a “sós” com Deus! O marido anda adormecido com os seus afectos, com as suas
responsabilidades, com os seus problemas, o segredo é: fica a sós com Deus!
Abandonar o “a sós com Deus” é o princípio do seu fim; é o início do seu fracasso. E o
Senhor quer-nos livrar disso. Procura ficar mais “a sós” com Deus.
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