O caminho para ver Deus agir
““ Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio
entendimento; reconheça o Senhor em todos os seus caminhos,
e ele endireitará as suas veredas.’” (Provérbios 3.5-6)

Autonomia x orgulho

Sempre tentamos fazer as coisas por nós mesmos. Uma das mentiras que a serpente contou
para Eva era a de que poderia ser como Deus. Assim, ela tomou uma decisão contrária à ordem
de Deus, desobedeceu, levou seu marido a transgredir e o resultado foi uma terrível maldição
para a humanidade. A proatividade é uma das habilidades mais pedidas no mundo corporativo.
Hoje, ainda mais, existe uma tendência que incentiva o funcionário a “pensar como dono”. Ou
seja, a autonomia é um talento incentivado e um bem a ser adquirido para ser “eleito” pelo mercado. Diante de toda essa pressão, como perceber onde Deus quer agir para atuarmos com Ele
sem que a nossa autonomia se transforme em orgulho e desdém a Deus?

Davi e Golias (I Samuel 17)

Davi era considerado um homem segundo o coração de Deus (I Samuel 13.14). O seu movimento até vencer Golias foi interessante: estava com suas ovelhas, cuidando conforme o seu
pai mandava, foi para o campo de batalhas para saber notícias de seus irmãos e quando chegou se deparou com uma situação muito triste, pois um inimigo do seu povo estava ofendendo o Deus de Israel e ninguém fazia absolutamente nada a respeito. Ele, então, se lembrou de
suas experiências difíceis como pastor, quando venceu um leão e um urso. Crendo que Deus
foi à frente dessas lutas, compreendeu que o nome do Senhor não poderia mais sofrer esses
ataques e foi atender ao desafio de Golias. Acreditou na vitória porque tinha relacionamento
com Deus e entendeu que, de alguma forma, aquilo estava dentro da Sua soberana vontade.
Como lidamos com nossos desafios? Queremos enfrentar para demonstrar o poder de Deus
ou somente por orgulho e vaidade?

Mordecai e rainha Ester (Ester 4-5)

Quando o rei da Pérsia Assuero estava procurando uma esposa para ocupar o posto da rainha anterior, Mordecai, primo-tutor de Ester, uma das belas virgens escolhidas para ser candidata, cuidava dela e a tratava como filha. No final ela foi a escolhida. Quando um homem
chamado Hamã, da confiança do rei, fez uma armadilha contra o povo de Israel, a solução
seria a própria Ester intervir, ainda que fosse contra a lei, sob pena de morte, entrar na presença do rei sem qualquer permissão. Mesmo com esse risco, Mordecai discerniu a situação
e compreendeu, pelas circunstâncias, que ela deveria arriscar, afinal, a sua posição não era
somente para desfrute pessoal e deleite, mas tinha um propósito. Ela aceitou o desafio, sofreu o risco, mas obteve sucesso e serviu para livrar o seu povo. Qual a sua posição ou cargo
atualmente? Isso tem sido usado para glorificar o nome de Deus?

Pare, pense e veja Deus agindo

Deus está agindo em todo o tempo. Não podemos deixar de perceber a sua ação. Davi e Ester foram pessoas que estavam sensíveis à voz Dele e observando as circunstâncias, por isso
entenderam quando e como deveriam agir. No final, em razão de não terem medo, salvaram
o povo de Israel da escravidão e do extermínio e se tornaram heróis, ainda que não buscassem isso em suas vidas. Como temos sido em reagido à voz de Deus? Temos compreendido
onde devemos atuar? Ou estamos preferindo viver uma vida confortável para o nosso próprio deleite? Não deixe de tentar perceber onde Deus está atuando e se una a Ele.

