APRENDENDO A ELOGIAR O SENHOR
“Grande é o Senhor e mui digno de ser louvado, na cidade do nosso Deus, seu santo monte.” (Salmos 48:1)
ELOGIOS DA VIDA
O cristão tem uma relação dúbia com o elogio. Gostamos de ser elogiados por nossas ações e conquistas, mas
temos dúvidas se elogiar outra pessoa é adequado, seja para evitar que a pessoa se envaideça, seja por medo da
idolatria. No entanto, a essência do ser humano já vem com essa necessidade de ser apreciado.Além disso, da
mesma forma que um elogio pode nos animar, o mesmo também pode acontecer se fizermos o mesmo com
outras pessoas. No entanto, é fundamental que aprendamos a elogiar, ou melhor, louvar ao Senhor e nesta lição
veremos alguns motivos bíblicos para essa prática.
DEUS É MISERICORDIOSO
“Pensamos, ó Deus, na tua misericórdia no meio do teu templo.” Salmos 48:9
Por mais que passemos a vida tentando conquistar as coisas por mérito, seja no trabalho ou nos estudos, na
relação com Deus é diferente. Não conseguiremos conquistar um amor a mais de Deus por esforço próprio. Ele
não nos dá o que merecemos de fato, pois o que mereceríamos seria a morte eterna e viver sem qualquer relação
com o Criador. Mas, por misericórdia, ele atua diariamente em nossas vidas e nos busca mesmo quando fugimos
ou nos escondemos. Precisamos louvar ao Senhor por seu caráter misericordioso.
DEUS É JUSTO
“Como o teu nome, ó Deus, assim o teu louvor se estende até os confins da terra; a tua mão direita está cheia
de justiça.” Salmos 48:10
A cada ano de eleições, como o que estamos vivendo agora, nos enchemos de expectativas a respeito de novos
e antigos candidatos. Palavras como justiça aparecem constantemente e somos levados a pensar que tudo
mudará a partir de um novo mandato. No entanto, nossas expectativas se frustram e isso deve nos lembrar de
que somente Deus possui a justiça verdadeira e que haverá um tempo de sua plena revelação, onde todos
aqueles que oprimiram os povos por meio de seus poderes e perversidade, prestarão contas de sua ações.
Precisamos louvar a Deus porque um dia seremos saciados de nossa sede de justiça, é uma promessa.
DEUS É GUIA
“(...) este é Deus, o nosso Deus para todo o sempre; ele será nosso guia até a morte.” Salmos 48:14
Não somos um povo sem orientação sobre o que fazer de nossas vidas. Podemos até mesmo passar um tempo
escuro sem ouvir a voz de Deus, seja por nossos pecados ou por estarmos “na caverna”, mas em determinados
momentos, se estivermos sensíveis, seremos auxiliados, teremos sabedoria e discernimento para tomar decisões
e escolher caminhos. Por isso, não precisamos dar nenhum “jeitinho” para alterar algo em nossas vidas e sim
levar a Deus nossas angústias e ansiedades e, então, no momento propício, seremos ouvidos e orientados.
Agradeça ao Senhor porque ele tem feito isso em sua vida e continuará fazendo para sempre.
PARE, PENSE E ELOGIE O SENHOR
Comece hoje mesmo, a partir dos textos colocados nesta lição, a elogiar o Senhor. Nos vários Salmos podemos
ver constantemente muitos louvores dados a Ele. Louve-O por ser misericordioso, justo e orientador de nossas
vidas. Se alegre nEle, em sua bondade e viva uma vida plena!

