Magoados e decepcionados com Deus
“Abrão respondeu: — Senhor Deus, que me darás, se continuo sem filhos e o herdeiro da minha casa
é o damasceno Eliézer?” (Gênesis 15:2)

Um sentimento ruim com relação a Deus
Facilmente podemos nos magoar e nos decepcionar com as pessoas, pois somos falhos e erramos uns
com os outros. No entanto, como lidar e o que fazer quando nos encontramos nessa situação em relação a Deus, que é perfeito e poderoso? Nessa lição falaremos de alguns passos para a cura e tratamento quanto a esse sentimento a partir do exemplo de Abraão.

Precisamos reconhecer nossa mágoa com o Senhor
“Depois destes acontecimentos, a palavra do Senhor veio a Abrão, numa visão, dizendo: — Não tenha
medo, Abrão, eu sou o seu escudo, e lhe darei uma grande recompensa. Abrão respondeu: — Senhor
Deus, que me darás, se continuo sem filhos e o herdeiro da minha casa é o damasceno Eliézer?”
(Gênesis 15.1-2)
Abrão já havia recebido a promessa de Deus sobre o nascimento de um filho. Porém, havia uma aparente
demora nesse cumprimento, o que pareceu ter gerado no patriarca um sentimento de tristeza com relação
a Deus que é admitido nesse momento de intimidade. A atitude dele é um exemplo para nós, pois também
precisamos reconhecer que um dos motivos de nossa mágoa são frustrações por sonhos e expectativas
não concretizadas, além de decepções por não compreendermos o agir e o propósito de Deus naquele
momento.

Precisamos verbalizar nossa mágoa ao Senhor
“Abrão respondeu: — Senhor Deus, que me darás, se continuo sem filhos e o herdeiro da minha casa
é o damasceno Eliézer? Abrão continuou: — Tu não me deste descendência, e um servo nascido na
minha casa será o meu herdeiro.” (Gênesis 15.2-3)
Repare que Abrão fala com o Senhor sobre o que ele pensa e sente. Aqui também podemos aprender que
além de reconhecer, precisamos falar com Deus sobre nossas frustrações abrindo o coração e a alma ao
Senhor, demonstrando as decepções, os descontentamentos e buscando assim não ter nada escondido e
nada a esconder.

Precisamos tratar nossa mágoa com o Senhor
“E eis que a palavra do Senhor veio a ele, dizendo: — Esse não será o seu herdeiro. Pelo contrário,
aquele que será gerado por você, esse será o seu herdeiro.” (Gênesis 15.4)
Depois que Abrão verbaliza abrindo o coração e a alma a Deus, ele recebe uma palavra consoladora e
libertadora. Da mesma forma, devemos entender que só o Senhor pode responder nossas dúvidas e
questionamentos para nos restaurar, curando todas essas mágoas/frustações e tristezas/decepções.

Precisamos libertar nossa mágoa com o Senhor
“5 Então o Senhor levou-o para fora e disse: — Olhe para os céus e conte as estrelas, se puder contá-las. E lhe disse: — Assim será a sua posteridade. 6 Abrão creu no Senhor, e isso lhe foi atribuído para
justiça.” (Gênesis 15.5-6).
Com o objetivo de ilustrar o tamanho da promessa que se cumpriria na vida de Abrão, o Senhor o leva
para contar as estrelas e compará-las com a quantidade de filhos que ele iria gerar. Nesse mesmo caminho, para que uma libertação da mágoa ocorra é necessário crer e renovar nossa confiança no Senhor
por meio de suas promessas e da sua fidelidade. Também é fundamental crer e renovar nossa aliança
com o Senhor agindo com amor e obediência, testemunhando e servindo a Ele.

Pare, pense e libere sua mágoa
Não perca a oportunidade de reconhecer a sua mágoa diante do Senhor, verbalizando tudo o que está
sentindo a Ele para ser tratado e liberto. Somente o Senhor tem a palavra para o seu coração. Creia na
sua misericórdia e fidelidade, se abra sem medo e seja liberto pelo Pai amoroso.

