DEUS TEM OS SEUS CAMINHOS - (Isaias 55:09).
“Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são
mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos, mais altos do que os
vossos pensamentos”.
Deus sempre age da maneira certa, na hora certa. O bom de podermos depositar no
Senhor nossa confiança é que podemos ter a certeza que sempre estaremos andando
pelo melhor caminho se formos obedientes e submissos à vontade do Senhor. É por
isso que o salmista vai dizer: “O caminho de Deus é perfeito; a palavra do Senhor é
provada; é um escudo para todos os que nele confiam” (Salmos 18:30). Andar no
caminho do Senhor vai contra a nossa natureza humana e pecadora, mas através da
cruz de Cristo foi nos dada à possibilidade de andarmos “por caminhos mais altos”.
Isso não quer dizer que nos tornaremos superiores as outras pessoas, é exatamente o
contrário no reino de Deus. Quanto mais nos aproximamos de Deus e de sua vontade,
mais nos disponibilizamos para servir aos nossos semelhantes com amor altruísta, que
não pede nada em troca. Nossas ações não buscam o reconhecimento meritório dos
homens, mas são uma expressão da nossa gratidão a Deus e uma forma de
demonstrarmos o amor de Deus aos outros. Andar nos caminhos do Senhor é tornar
nossa vida um motivo para glorificar o nome de Jesus a cada instante, Ele sim deve ser
honrado, glorificado, reconhecido, por tão grande amor demonstrado naquela cruz.
Ele deu sua vida por todos nós e nos tirou de caminhos que nos conduziriam à morte e
à destruição, e nos conduz por pastos verdejantes, nos levando para águas de
descanso e guiando por veredas de justiça. Deus sempre tem o melhor caminho,
mesmo que aos nossos olhos pareça estar dando tudo errado. Se você pediu uma coisa
ao Senhor e recebeu outra, confie, tenha certeza que Ele sempre tem o melhor e que
nunca erra. Deus tem os seus caminhos para nos conduzir aos Seus propósitos, a nós
cabe sermos humildes diante de situações para as quais não temos respostas e sempre
pedir: “Senhor guia o meu caminho”.
Tenha a certeza que você não está só. Deus te conhece e sabe de tudo o que você tem
passado. Ele já está trabalhando por você. Não desanime, não fique triste, Ele é bom o
tempo todo. Confie em Deus, porque Ele tem o melhor para sua vida.
Entrega o teu caminho ao SENHOR, confia Nele, e o mais Ele fará. (Salmos 37:05)
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