EM QUEM DEVO DEPOSITAR MINHA CONFIANÇA?

Estamos vivendo dias difíceis, e a perspectiva é que humanamente falando, não há esperança de
melhoras. Muitas vezes as dificuldades da vida nos separam de uma comunicação íntima com Deus e
alguns chegam, equivocadamente, a pensar que Ele não escuta nossas orações.
Davi sabia em quem confiar, ele sempre confiou em Deus. Sabemos que ele falhou muito diante de
Deus, a Bíblia registra os seus erros. Mas também registra que ele sempre se arrependia e pedia
perdão a Deus, e nunca deixou de confiar na Sua misericórdia. Ele fez esta oração: “Ó Deus da minha
justiça, responde-me quando clamo! Alivia minha angústia; tem misericórdia de mim e ouve minha
oração.” (Salmo 4:1).
Davi enfrentava adversidades, estava em desespero com vários inimigos que queria prejudicá-lo. Ele
pensava que Deus não o estava escutando. E esta é uma atitude de quem confia. “Ouve minha
oração!” Ele sabia que Deus é Deus quem perdoa, cheio de misericórdia e disposto a abençoar. “Tem
misericórdia de mim e ouve minha oração”.
Porque Davi estava tão desesperado? Salmo 4:2, “... ó mortais, até quando convertereis minha glória
em vexame? Até quando amareis o que é fútil e buscareis a mentira?” Eles estavam difamando-o,
maquinado mal contra ele, eram pessoas que estavam martirizando-o, fazendo-o sofrer, o haviam
caluniado, e mentiam, como sucede também hoje em dia. As pessoas que mais amamos e confiamos,
são as que mais falham conosco.
Eram pessoas falsas amantes da vaidade, que buscam a mentira. Esta é a classe de pessoas que nos
fazem a vida mais difícil, nos induzem a cair na tentação, no opróbrio. Por sua maldade nos fazem
sofrer. Algumas vezes somos nós, eu e você, que fazemos outros sofrerem, por nossa maldade e
dureza de nossos corações.
Porém Davi confiava em Deus e nos ensina a confiar também!
Salmo 4:3-5 “Sabei que o Senhor separa para si o piedoso; o Senhor me ouve quando clamo a Ele. Na
vossa ira, não pequeis; consultai o coração no travesseiro e aquietai-vos. Oferecei sacrifícios de
justiça e confiai no Senhor”.
Devo estar consciente que: o Senhor separa para si o piedoso; o Senhor me ouvirá quando eu
clamar, preciso aquietar-me, preciso oferecer sacrifícios de justiça, e esperar Dele a resposta, e
confiar mais em Deus.
Em Cristo Jesus,
Pr. Kaiser (in memoriam)

