PEDIDOS DOS SALMISTAS

VÊ MEUS PENSAMENTOS PARTE 4

“Examina-me, ó Deus, e conhece meu coração; prova-me e vê meus pensamentos. Mostra-me se
há em mim algo que te ofende e conduze-me pelo caminho eterno.” Salmo 139.23-24

O QUE VOCÊ ESTÁ PENSANDO?

Por mais íntimo que alguém nos seja, nunca será capaz de acessar nossos pensamentos. Por mais que nossos
familiares e amigos nos conheçam e até sejam capazes de saber se estamos bem ou de prever algumas atitudes
nossas, jamais serão capazes de perscrutar nosso coração. Mas... e se pudessem? Você deixaria que lessem seus
pensamentos? Como acha que se sentiriam ao saberem o que pensamos sobre eles? Nossos pensamentos têm
nos feito bem? De que modo afetam nossas escolhas e ações? Eles gloriﬁcam a Deus? Jesus nos ensina, em
Marcos 7.21, que nosso coração pode ser uma fábrica de maus pensamentos. Por isso, é importante reﬂetir sobre
o pedido do salmista para Deus sondar seu coração e ver seus pensamentos.
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UM DEUS QUE É ONI

O SALMO 139 revela três dos atributos de Deus. Deus é ONIsciente (Salmo 139.1-4). Ele sabe de tudo! Sabe o que
pensamos, o que vamos falar, o próximo passo que vamos dar. Esquadrinha nosso ser, pois nada foge do seu
minucioso exame. Deus também é ONIpresente (Salmo 139.5-12). Nem mesmo o extremo vertical entre o céu e o
mais profundo abismo, tão pouco o extremo horizontal entre as asas da alvorada e a imensidão do mar o impedem de
estar presente. Não há como fugirmos do seu amor, mesmo se estivermos nas trevas. Ainda segundo o salmista,
Deus é ONIpotente (Salmo 139.13-18). Ele tem todo poder! Nada escapa da sua vontade e do seu plano. Somos
criação dele, formados e planejados por Ele. Antes de termos uma forma no ventre de nossa mãe, Ele já sabia
como éramos, pois nos tinha concedido o poder da vida.
3 NÃO BRINQUE COM A MENTE!
Em um mundo que se diz politicamente correto, é possível constranger e punir por ações e falas – ou até proibí-las.
Mas o controle do pensar está em outro domínio, ao qual somente Deus tem acesso e, portanto, somente Ele pode
controlar, educar e curar. Está escrito em 2Coríntios 10.4-5: “Usamos as armas poderosas de Deus, e não as armas
do mundo, para derrubar as fortalezas do raciocínio humano e acabar com os falsos argumentos. Destruímos todas
as opiniões arrogantes que impedem as pessoas de conhecer a Deus. Levamos cativo todo pensamento rebelde e o
ensinamos a obedecer a Cristo.” A mente é um campo de batalha onde Satanás investe todo seu poderio bélico,
montando fortalezas de mentiras. Por isso, nossos pensamentos precisam ser libertos de nossos desejos,
vontades e paixões pecaminosos, por meio dos quais somos facilmente enredados, para que sejam cativados por
meio da obediência a Cristo. Só Ele nos leva da mentira para a verdade.

4 O CAMINHO PARA A MUDANÇA
“Jesus respondeu: ‘Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua mente”. Este
é o primeiro e o maior mandamento.” (Mateus 22.37-38). A fala de Jesus coloca o coração, a alma e a mente como
um maciço do nosso ser, contendo a integralidade do que somos e temos. E é com tudo isso que precisamos amar
a Deus. É por isso que tratar os pensamentos se torna algo tão central em nossa vida cristã, embora ﬁquemos
sempre tão preocupados com a aparência e o comportamento. É muito comum buscarmos a todo custo corrigir o
que fazemos, sem dar a devida atenção ao que pensamos. É na mente que nasce aquilo que ofende a Deus, não
nos membros do nosso corpo. Por essa razão, o salmista pede a Deus que veja seus pensamentos. Se amarmos a
Deus em nossa mente, por meio daquilo que pensamos, certamente o faremos em nossas ações. Se pensarmos
nas coisas do alto (Colossenses 3.1-2), viveremos como cidadãos do alto.

PARE, PENSE E BUSQUE A PURIFICAÇÃO DE SUA MENTE
Instalamos antivírus em nossos equipamentos para que identiﬁquem e destruam qualquer tipo de infeção do
sistema. Do mesmo modo, temos o Espírito Santo para sondar nossas mentes e ver se há, em nós, algum caminho
mau, alguma vereda que nos conduza para longe de Deus. Não ignore a onipresença de Deus (Ele está em nossa
mente), a onisciência de Deus (Ele sabe para onde nossos pensamentos estão nos levando), nem a onipotência de
Deus (Ele pode nos guiar para o caminho eterno).

DESAFIO DE ORAÇÃO
Ore com toda sua célula pelo seu EU+1
Ore com toda sua célula no 20:20
Ore pelo Dia do AMIGO

