Semana 24/01 a 30/01 • Desafio da semana: Invista tempo na Presença do Senhor

“

“

O MELHOR DE DEUS É ELE MESMO

Então Moisés lhe declarou: “Se não fores conosco, não nos envies. Como se saberá que eu e o teu
povo podemos contar com o teu favor, se não nos acompanhares? Que mais poderá distinguir a
mim e a teu povo de todos os demais povos da face da terra?” Êxodo 33.15-16

Introdução

Na semana passada, vimos um texto em que Deus fala com Moisés. Agora, vamos meditar em um verso, no qual Moisés fala
com o Senhor. Entretanto, para entender o pedido desse grande líder, é preciso relembrar o contexto em que foi feito. Depois
de 40 dias acompanhando os hebreus pelo deserto, Deus está prestes a se retirar de entre eles: “... eu não irei com vocês,
pois vocês são um povo obstinado...” (Êxodo 33.3a). Mas, apesar disso, garante-lhes o cumprimento de, pelo menos, quatro
promessas:
• a Terra, prometida: “Saia deste lugar, com o povo que você tirou do Egito, e vá para a terra que prometi com
juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: Eu a darei a seus descendentes.” (Êxodo 33.1);
• a eliminação dos adversários: “...expulsarei os cananeus, os amorreus, os hititas, os ferezeus, os heveus e os
jebuseus...” (Êxodo 33.2b);
• uma presença sobrenatural: “Mandarei à sua frente um anjo...” (Êxodo 33.2a);
• prazer e satisfação: “Vão para a terra onde manam leite e mel...” (Êxodo 33.3a).

SEM ELE, TUDO PERDE O VALOR
Todos nós temos sonhos, desejos e necessidades que colocamos diante de Deus e, nesse sentido, esperamos receber dEle aquilo
que nos é importante. A sensação de alcançar nossos anseios é única. Por isso, não é difícil imaginar o valor da terra para os
hebreus, um povo nômade que ficara mais de quatro séculos como escravo. No entanto, embora Deus mantivesse a palavra de
lhes conceder todo o bem esperado por tantas gerações, Ele não lhes faria mais companhia por causa de seus corações obstinados.
A reação deles, nessa hora, nos mostra que, sem Deus, tudo perde o valor, não vale a pena. “Quando o povo ouviu essas palavras
terríveis, começou a chorar...” (Êxodo 33.4a). Eles percebem que aquilo que iriam ganhar não compensaria o que poderiam perder.

TUDO ISSO É BOM, MAS DEUS É MELHOR
“Se não nos acompanhares? Que mais poderá distinguir a mim e a teu povo de todos os demais povos da face da terra?” (Êxodo 33.16b).
A preocupação de Moisés não estava mais centrada naquilo que eles não tinham alcançado, mas naquilo que poderiam perder: o
fato de serem o povo de Deus. Afinal, a única coisa que os distinguia de outros povos era a presença do Senhor. Se tivermos que ser
conhecidos pelos profissionais que somos, pela linda família que temos, pelo dinheiro que acumulamos, pelo sucesso que possuímos,
que diferença haverá entre nós e todo o resto do mundo, que também busca e alcança essas coisas? Cristo veio a esse mundo não
para nos dar coisas, mas para nos redimir e habitar em nós através do Santo Espírito. O que nos distingue, portanto, é o fato de sermos
chamados, antes de tudo, pelo Seu nome. E como Moisés aprendeu isso? Certamente não foi em uma classe, em um curso ou mesmo
num banco de igreja. Ele aprendeu isso ficando com o Senhor 40 dias no monte, conhecendo o verdadeiro Deus e entendendo que o
melhor de Deus é o próprio Deus. Para Moisés, mais importante que o sucesso de sua missão, era andar com seu Salvador: “Se tu não
fores conosco, não nos envie” (Êxodo 33.15). O grande líder prefere o deserto com Deus ao sucesso sem Ele.

Conclusão
Uma das coisas mais preciosas nesse texto é que Deus concede sua bênção às pessoas simplesmente para honrar sua Palavra.
Por isso, o faz sem exigir nada em troca. Infelizmente, muitas vezes aceitamos essa oferta, recebemos a promoção no trabalho, a
casa própria, o casamento dos sonhos, o filho desejado, o ministério bem-sucedido, o título almejado... mas deixamos o deserto
sem o nosso amado Senhor. Reflita, nesse momento: será que você está desfrutando de alguma bênção de Deus sem a presença
dEle? Moisés não quis pagar pra ver. Pelo contrário, instantes depois desse diálogo, ele contemplou algo muito mais tremendo:
A GLÓRIA DE DEUS (Êxodo 33.18-23). Quanto à terra que mana leite e mel, ele se contentou em olhar de longe. Que possamos
andar com o Senhor, no deserto ou no mar, ansiando cada dia mais por sua maravilhosa presença.

“Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus,
do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus?” Salmo 42.1-2

