SERÁ QUE É POUCO?

Assim diz o Senhor Deus de Israel: Eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das
mãos de Saul; E te dei a casa de teu senhor, e as mulheres de teu senhor em teu
seio, e também te dei a casa de Israel e de Judá, e, se isto é pouco, mais te
acrescentaria tais e tais coisas. 2 Samuel 12:7,8
Estamos acostumados a dizer que Deus é maravilhoso, nos livra de todos os
males, nos dá mais um lindo dia para viver e quantos de nós estamos realmente
sentindo e vivenciando essa verdade?
No texto acima Davi, o homem segundo o coração de Deus, se esqueceu de
todos os bens que Deus fez e que poderia fazer, deu vazão às suas paixões
carnais, fez se valer da posição que ocupava esquecendo o temor de Deus e
praticando adultério, homicídio de diversos homens e mentindo para esconder
o seu pecado. Porém como está escrito. Deus não se deixa escarnecer, Deus
confrontou o rei Davi, fazendo o lembrar de todos os benefícios que havia lhe
concedido, e afirmando que se fosse pouco acrescentaria mais e mais.
Convém aqui lembrar o que Deus diz em sua palavra, a respeito dos adoradores
de ocasião.
Porque, se alguém é ouvinte da palavra, e não cumpridor, é semelhante ao
homem que contempla ao espelho o seu rosto natural; Tiago 1:23
Este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com os seus lábios,
mas o seu coração está longe de mim.Mateus 15:8
Assim como Davi podemos esquecer do Deus maravilhoso, que nos resgatou,
remiu e salvou, e ficarmos à mercê dos mais diversos sentimentos carnais,
murmurando vendo problemas em tudo, e cultivando raiz de amargura e
sentimentos egoístas que nos impedem de ver o quanto Deus é
verdadeiramente bom para cada um de nós.
Eu te ungi rei, Eu te livrei do seu maior inimigo, te dei a melhor casa, mulheres,
te pus sobre todo o reino Judá e Israel e se você acha pouco Eu sou o Deus todo
poderoso.
Vamos refletir sobre tudo o que Deus tem feito em nossa vida, crer que Ele
verdadeiramente pode nos dar muito além do que pedimos ou pensamos,
esperar pacientemente no Senhor, realizar a vontade dEle em nossa vida.
A advertência do profeta Natã está viva, deixe-a tocar em seu coração, humilhese debaixo da potente mão de Deus e reconheça como Davi o seu pecado, peça

a Deus um coração puro e um espírito reto e alegre-se no Senhor e exclame!
Feliz aquele cuja maldade é perdoada...
Natã foi usado para confrontar o rei Davi, quem sabe você hoje esteja sendo
confrontado?...
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