CONQUISTA
Números 33:50-56
“Sou Eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e
não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro”. (Jeremias 29:11)
Em Gênesis 13:14-17, Deus prometeu a Abraão que dele seria feita uma grande nação e que esta
receberia a terra de Canaã, muito fértil e boa. No texto de hoje vemos que Israel estava perto de
conquistar seu território, que era habitado por povos que desprezavam o Senhor e tinham seus
próprios deuses. Uma das formas de Deus se revelar ao mundo era concedendo aos israelitas a
vitória nas batalhas. Porém, para obter o favor divino, o povo deveria seguir as diretrizes dadas por
Deus – por exemplo, não poderia se envolver com algo que o tirasse do caminho do Senhor. Hoje
nossas batalhas e conquistas são outras. No entanto, se quisermos agradar a Deus, devemos
obedecer-lhe incondicionalmente, lutando contra tudo que lhe desagrada. Além disso, é preciso
eliminar aquilo que atrapalha nosso relacionamento com ele ou quer concorrer com Deus em grau
de importância em nossa vida. Mesmo que saibamos disso, às vezes continuamos praticando
alguns “pecados de estimação”, que até podem ser ocultados diante dos homens, mas nunca de
Deus. Porém, enquanto eles permaneceram em nós, mesmo que aparentemente inofensivos, não
será possível experimentar tudo aquilo que Deus preparou para seus filhos e eles serão como um
espinho que vai nos incomodar, prender e amedrontar. Há algum espinho assim em sua vida? Um
hábito, um vício, sentimentos como inveja, orgulho ou mágoa? Uma pessoa que você precisa
perdoar e aprender a amar? Escolha enfrentar e lutar contra qualquer tipo de pecado. A vitória
sobre ele é possível e requer a entrega de vida a Cristo, para que ele a transforme. Peça a ajuda de
Deus e dependa dEle. Vá em frente e não desista, por mais difícil que a guerra possa ser. O Senhor
irá com você!
Ingelid Gundt, Nova Ramada/RS (Presente Diário – RTM Publicações)
“O cristão que luta contra o pecado sabe que a vitória é certa, pois conta com a ajuda de Deus!”

