Deus tem o melhor pra mim
Is 1:19 "Se quiserdes, e ouvirdes, comereis o melhor da terra."
Numa tradução mais original deste versículo, encontramos algo mais ou
menos assim:
Is 1:19 "Se vocês estiverem dispostos e forem obedientes comerão o melhor
da terra."
Deus tem o melhor para aqueles que são seus!
Mas é preciso crer, é preciso acreditar nesta verdade bíblica.
Muitos não conseguem entender isso simplesmente porque não crêem, ou
talvez porque não conhecem as escrituras.
Mas por quê é tão importante pra mim saber isso? Por quê é tão
importante pra mim saber que Deus tem o melhor pra mim?
Porque se você crer, com todo o seu coração, que Deus tem o melhor
pra você, você não aceitará qualquer coisa que aparecer na sua vida!
É impressionante como muitos não entendem isso...
Por não entenderem que Deus tem o melhor para fazer em suas vidas,
acabam aceitando qualquer coisa e pior, se acostumando com o mínimo,
com o necessário para a sua sobrevivência!
Deus não quer que você simplesmente sobreviva! Deus quer fazer de
você alguém próspero e abençoado, alguém que vive o melhor de Deus
em todas as áreas da sua vida!
Você quer este melhor?

Imagino que sim... Mas o texto nos ensina que além de querer, devemos
também OUVIR a Deus!
E é exatamente este o ponto... É exatamente esta a causa de muitos não
viverem o melhor de Deus em suas vidas. São pessoas que querem o
melhor de Deus, mas que não estão dispostas a ouvi-lo...
Agora a tradução original faz mais sentido, preste atenção:
Is 1:19 "Se vocês estiverem dispostos (dispostos

a me ouvirem e

a esperarem a minha resposta) e forem obedientes,
(obedientes à sua direção e vontade) comerão o melhor da
terra."
Perceba que além de querer, é

preciso estar disposto a esperar

Deus falar e trazer uma direção, ou confirmar sua
soberana vontade.
Infelizmente é exatamente ai que muitos acabam se perdendo e se
distanciando daquilo que era a vontade de Deus, porque não souberam
esperar Deus responder, e então acabaram aceitando o mínimo, ou seja,
aquilo que não vinha de Deus!
Mas, como podemos ouvir à Deus?
Existem várias formas de ouvirmos à Deus... E uma delas é estarmos em
silêncio diante Dele, assim como também o buscarmos em sua palavra!
1 Sm 3:1-11
A história de Samuel pode nos ajudar a entender isso porque este é um
cenário difícil de se encontrar em nossos dias... Um lugar de silêncio e de
descanso, um lugar onde conseguimos ouvir a voz de Deus.

Deus não fala em meio à agitação e ao barulho...
Infelizmente muitos cristãos estão seguindo a agitação e o rítmico frenético
do mundo... São cristãos que não encontram tempo pra Deus, são cristãos
que não leem a Bíblia, pois suas agendas estão cheias demais, mas são
cristãos que querem o melhor de Deus...
Mas a Bíblia nos ensina a não seguirmos o padrão do mundo:
Rm 12:2 "E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela
renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa,
agradável e perfeita vontade de Deus."
Portanto, se você é alguém que deseja provar o melhor de Deus, não siga o
padrão do mundo!
Se queremos ouvir a Deus, precisamos estar dispostos a nos "isolar" a nos
separar, a deixar um pouco as pessoas, para estarmos sozinhos com Ele.
Sl 1:1-3
Meditar = hagah - refletir, gemer, resmungar, ponderar, produzir um som
baixo como um suspiro, contemplar algo repetindo palavras; essa palavra
representa algo tranquilo. No pensamento hebraico, meditar nas escrituras
é repeti-las calmamente em som suave e baixo, abandonando as
distrações exteriores.
Perceba quão difícil tem sido pra nós um momento como esse...
Um tempo de qualidade, de silêncio, de isolamento... Se não nos
esforçarmos para encontrar um tempo assim em meio aos nossos inúmeros
compromissos, viveremos como "baratas tontas" sem direção, agitados, sem
tempo e consequentemente, sem ouvirmos a voz de Deus!

Isolamento - silêncio - meditação
Este é o segredo para se viver o melhor de Deus
Se analisarmos alguns textos ou algumas passagens bíblicas, facilmente
poderemos ver que Deus sempre quis ser ouvido pelo seu povo, ou seja,
Deus sempre quis que o seu povo estivesse disposto a esperar o seu "sinal"
ou a sua resposta para então, somente estão se moverem...
Ex 19:4-8
Dt 5:1 "E chamou Moisés a todo o Israel e disse-lhes: Ouve, ó Israel, os
estatutos e juízos que hoje vos falo aos ouvidos; e aprendê-los-eis e guardálos-eis, para os cumprir."
Dt 6:4 "Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor."
Dt 13:4 "Após o Senhor, vosso Deus, andareis, e a ele temereis, e os seus
mandamentos guardareis, e a sua voz ouvireis, e a ele servireis, e a ele vos
achegareis."
Dt 28:1-14
2 Re 21:8,9
Ec 5:1 "Guarda o teu pé, quando entrares na Casa de Deus; e inclina-te
mais a ouvir do que a oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que
fazem mal."
Is 1:2a "Ouvi, ó céus, e presta ouvidos, tu, ó terra, porque fala o Senhor."
Ez 2:1-10
Perceba que nos dias do profeta Ezequiel, assim como hoje, havia uma
dificuldade enorme em se ouvir aquilo que vinha de Deus.
O próprio Deus prepara o profeta pois ele sabia que seu povo, assim como
em vários outros momentos da história, não queria ouvi-lo... E, em vez de

receberem o melhor de Deus, foram entregues aos seus inimigos e levados
ao cativeiro babilônico. Por quê? Porque escolheram não ouvir a Deus.
Conclusão
Deus quer que você desfrute do melhor Dele em todas as áreas da sua vida!
Portanto, encontre e separe um tempo de qualidade com Ele!
Estabeleça períodos de isolamento e silêncio para ouvi-lo e receber Dele as
instruções necessárias para se mover e prosseguir com sabedoria e graça.
Deus tem o melhor pra você e para a sua família, portanto creia e se prepare
para viver a plenitude da vontade de Deus.
Deus te abençoe,
Pr. Junior
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