O Deus de Sempre
“De fato, eu, o Senhor, não mudo.” (Malaquias 3.6)

Nossas mudanças
A vida do homem é caracterizada por um conjunto complexo de mudanças. Desde à infância até a
terceira idade vivemos transformações tanto físicas quanto emocionais que são inerentes a todo ser
humano.Por mais que sejamos constantes, viveremos altos e baixos em todos os aspectos. E o
sentimento de insegurança sempre está à espreita a nos rodear. No entanto, Deus nunca mudou e nele
não há e não haverá sombra de variação, Ele é o mesmo desde sempre e para sempre.

Grandes feitos de Deus
A bíblia relata diversos acontecimentos grandiosos e poderosos realizados por Deus. O nosso Deus abriu
o mar vermelho para o povo de Israel fugir da perseguição do faraó (Êxodo 14.21-22); deu vitórias ao
povo em grandes batalhas (2 Samuel 5.19); livrou judeus da fornalha ardente (Daniel 3.26-28), entre
outros. O mesmo Deus que fez grandes milagres para o povo, também agiu em situações individuais,
como no episódio em que Ele, através de Eliseu, recuperou do fundo do rio o machado de um
trabalhador (2 Reis 6.5-7). Como releva a parábola da ovelha perdida, Deus também olha para um único
pecador (Lucas 15.3-7).

Deus não muda
Muitos até reconhecem que Deus fez grandes coisas, que Jesus realizou muitos milagres e que a
bondade e presença de nosso Senhor são evidentes na bíblia. Porém, encaram esses fatos como algo do
passado, como se o Deus da bíblia não fosse o mesmo de hoje em dia. Isso não é verdade! Ao contrário
do homem, Deus não muda, Ele é o mesmo de ontem e será o mesmo para sempre (Tiago 1.17).Não
precisamos ter medo de crer, ou achar que não é vontade de Deus se manifestar entre nós de maneira
sobrenatural.Ele é o Deus que chama as coisas que não são como se já fossem (Romanos 4.17).

Ele continua sendo o Deus do impossível
“Existe alguma coisa impossível para o Senhor? ” (Gênesis 18.14). Não! Essa verdade bíblica é atemporal,
nada foi e nada é impossível para o nosso Deus, que continua sendo tão poderoso e misericordioso
quanto lemos na bíblia. Efésios 3.20 nos lembra que Deus é capaz de fazer infinitamente mais do que
pedimos ou pensamos, portanto, podemos abrir os nossos corações a Deus e confiar que o seu poder
não tem limites.

Pare e lembre que Deus será o mesmo para sempre
Será que estamos nos relacionando com um Deus do passado, limitando os seus feitos às histórias
bíblicas e ao povo judeu? Há algo na sua vida, ou ao seu redor, que você esteja sem esperança de
solução? Se sim, devemos parar e refletir na imutabilidade e grandeza de Deus. Ele continua tão
poderoso, generoso e fiel quanto sempre foi, o que nos traz confiança de que Ele pode agir em qualquer
causa, mesmo nas impossíveis aos nossos olhos. Confie em Deus e o mais Ele fará.

