Deixando Deus lutar
“Parem de lutar! Saibam que eu sou Deus!
Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra.”. (Salmos 46:10)

A necessidade do mérito pessoal

Em um mundo que compensa o esforço pessoal temos dificuldades de entender a necessidade de pedir ajuda para outras pessoas. Em âmbito maior, isso se estende a compreensão
de que Deus pode ir a frente de nossas batalhas e lutas pessoais. Assim nosso sentimento
de mérito pessoal pode se tornar um tipo de ateísmo e nos fazer sofrer, pois tomar decisões
por conta própria e resolver problemas sem querer a ajuda de Deus nos faz esquecer que
somente Ele abre e fecha portas. Por esse motivo, em nosso presente estudo, buscaremos
compreender os benefícios e as promessas de entregar a Deus nossos problemas:

Deus tem a última palavra – Provérbios 16.1

O livro de Provérbios é uma compilação de frases e pensamentos curtos sobre como viver bem. Esse era um tipo de literatura bem comum naquela época. No entanto, a diferença
para os provérbios pagãos é que os autores bíblicos compreenderam a fonte da sabedoria:
o próprio Deus. Por isso um dos provérbios mais conhecidos ensina que Deus tem a resposta final sobre os nossos planos. Por isso, é essencial aprendermos a entregar nas mãos dele
nossos desejos e sonhos. Como você tem lutado em sua vida? Sozinho ou tem buscado a
orientação de Deus?

Deus nos ensina a ter prioridades – Mateus 6.33

Uma das coisas que mais buscamos para a gente ou nossos filhos é uma sólida formação
profissional. Esse investimento costuma iniciar cedo quando procuramos matricular nossos
filhos em uma creche, uma escola de ensino inicial ou um curso de idiomas. Depois, procuramos uma boa escola com preparação para uma faculdade sólida. Essa preocupação, legítima, diga-se de passagem, normalmente é a nossa prioridade. No entanto, a Palavra de Deus
nos surpreende e, na contramão desses valores Jesus ensina que existe uma prioridade a ser
perseguida e junto faz uma promessa: buscar o reino e Deus cuidará do resto. Entendemos
essa Palavra como literal? Ou procuramos como prioridade a capacitação para ganhar dinheiro?

Deus nos ensina que a luta é Dele – Salmos 46.10

A caminhada espiritual do salmista é tocante. Sempre quando um autor de algum salmo passava por uma determinada situação, fazia um tipo de registro de oração, como um diário espiritual. Assim, muitas vezes, ele escrevia não somente um monólogo, mas o seu diálogo com
Deus e o que Ele falava ao seu coração. Nesse caso, o autor registrou a fala de Deus: “Parem
de lutar!”. Interessante como muitas vezes o que ouvimos ou pensamos é ao contrário: “lute
e não desista”, mas Deus nos diz: “se renda e confie em mim. A luta é minha e serei exaltado
por meio dela”. Que tipo de luta temos lutado? Por que não confiamos plenamente em Deus?

Pare, pense e descanse! – Salmos 4.8

Em um testemunho, o cantor e autor Stenio Marcius disse que precisava de um determinado
remédio para dormir. Ele o tomava constantemente. Um dia, no entanto, ficou sem dinheiro
e sem remédio. Foi quando se deparou com o verso de Salmos 4.8 e pôde experimentar um
descanso divino. Aquela experiência rendeu uma música que inicia com a seguinte declaração:
“Ele passou por aqui”. A presença de Deus tem sido constante a ponto de descansarmos no
seu colo? Quando deitamos em um colchão transferimos nosso cansaço e estresse. Por que
não conseguimos “deitar” em Deus e “transferir” a Ele nosso cansaço?

