PROTEÇÃO
“Eis que nas palmas das minhas mãos eu te gravei; os teus muros estão
continuamente diante de mim” (Isaias 49:16)
Paulo escreveu estes versos para encorajar os cristãos em Roma. Ameaçados e
perseguidos pelas autoridades, estavam naturalmente amedrontados. O
apóstolo anima-se ao dizer que nada neste mundo pode prevalecer contra
aquele que tem sua fé firmada no Senhor Jesus. Quem é realmente contra
nós? Quem são os nossos inimigos? Alguém sugeriu a um irmão que
reclamava dos seus inimigos que fizesse uma lista deles e os apresentasse a
Jesus em oração. Também dei essa sugestão a um jovem que, muito triste
falava da sua decepção no relacionamento com os colegas de trabalho não
cristãos. “Parece que todos são meus inimigos”, comentava ele. O cristão não
precisa concentrar seus pensamentos e energias nos inimigos. O texto deixa
muito claro que, se Deus está conosco, não há o que temer. Deus é por nós e
em nossas orações Ele está perto, muito perto. Deus é por nós e não
precisamos esperar, pois Ele está agora mesmo nos ajudando. Deus é por nós
e nos carregará quando estivermos muito cansados e não pudermos mais
caminhar. Deus é por nós, Ele sabe o nosso endereço. E o versículo em
destaque diz que Ele tem como uma tatuagem na palma das mãos com os
nossos nomes escritos.
Mesmo assim ficamos preocupados por não termos dinheiro suficiente,
porque podemos perder o emprego e a família sofrerá ou presumimos
doenças quando não temos plano de saúde. Mas será que Deus nos criou e
nos colocou neste mundo só para ter o prazer de nos ver sofrer? Será que
Jesus sofreu, derramou o Seu sangue, morreu para nos redimir, ressuscitou e
subiu ao céu para depois esquecer-se de que existimos? Quem está contra
nós? Nas entrelinhas Paulo nos oferece uma maravilhosa lição dizendo que,
mesmo que o inferno esteja contra nós, nem ele pode derrotar-nos porque
estamos protegidos por nosso poderoso Deus em cada momento de nossa
existência.
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“A proteção de Deus é uma realidade na vida do cristão”

