BUSCAR É CONTINUAR:
DA INCONSTÂNCIA À CONSTÂNCIA
“Busquem o Senhor enquanto se pode achá-lo; clamem por ele enquanto está perto.” (Isaías
55:6)

BUSQUE A DEUS E FAÇA O QUE É CERTO
No capítulo 55 do profeta Isaías temos uma Palavra do Senhor para o Seu povo, o qual se encontra ainda em exílio na Babilônia, porém
será liberto. O Senhor fornece as orientações preparatórias para o momento em que o povo será liberto. Isaías faz um apelo para que
o povo se decida por buscar a Deus e não retornar às práticas que o levou ao exílio.

CONSTÂNCIA x EXPERIÊNCIAS PONTUAIS
“Por que gastar dinheiro naquilo que não é pão e o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz? Escutem, escutem-me, e comam o
que é bom, e a alma de vocês se deliciará na mais fina refeição” Isaías 55:2
Nunca foi tão fácil começar coisas e nunca foi tão rápido deixá-las de lado. Somos estimulados o tempo todo a viver e fazer coisas
extraordinárias. Parece que tudo precisa ser sempre incrível e fantástico. Tudo precisa ser intenso. Ser “bom” apenas, não basta. Além
disso, parece que não existe mais satisfação em dar continuidade a um trabalho anterior – todos desejam inovar, ninguém deseja dar
continuidade a algo existente. O pouco a pouco perdeu o seu lugar para as experiências rápidas e intensas. Estamos precisando ser
lembrados de que na vida tudo exige processo. Para receber uma oportunidade, precisamos estar preparados para essa oportunidade,
mas cismamos em pular processos, cismamos em querer chegar antes dos outros e ainda queremos chegar com muito menos esforço
deixando pra fazer depois o que já deveríamos ter feito ontem. Tenhamos em mente que o que constrói algo com base sólida é a
repetição e a perseverança não uma sucessão de experiências intensas.

O QUE É SER CONSTANTE?
"Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos", declara o Senhor.”
Isaías 55:8
Ser constante é repetir ações e dar continuidade a algo. A constância é uma característica de quem sabe exatamente para onde está
indo. Quem não sabe o que está fazendo nem porquê, facilmente desiste, fica desestimulado, duvida se vale a pena e muda de rumo.
O famoso “pular de galho em galho”. Quando não sabemos a vontade do Senhor para nossas vidas, muitas vezes não conseguimos
diferenciar nem uma placa de “siga” de uma placa de “pare”. Não precisamos ter sempre o mesmo emprego, ouvir sempre as mesmas
músicas nem vestir sempre as mesmas roupas. A constância que precisamos ter é a de buscar a Deus diariamente com fome e sede
independente do emprego, das músicas ou das roupas. Busquemos sempre todos os dias aprender do Senhor, celebrando a sua
grandeza, falando ao mundo sobre Suas obras e servindo Sua igreja.

O QUE ACONTECE COM QUEM É CONSTANTE?
“Vocês sairão em júbilo e serão conduzidos em paz; os montes e colinas irromperão em canto diante de vocês, e todas as árvores do
campo baterão palmas." Isaías 55:12
Podemos pontuar três coisas que acontecem quando somos constantes na nossa busca pelo Senhor: o primeiro de tudo é o reconhecimento de nós mesmos, a Palavra de Deus nos ilumina e nos revela quem somos. Não há como permanecermos cegos sobre nós
mesmos se nos dedicamos a buscar o Senhor, por consequência, após conseguimos nos enxergar, nos arrependemos. Não há como
não pedir perdão diante de Deus. E por fim, há mudança, porque se há arrependimento genuíno, há mudança de entendimento e
comportamento. Esse processo contínuo nos torna testemunhas do poder de Deus e nos faz luz para o mundo, a qual não serve para
abrilhantar a si mesmo, mas sim para iluminar o outro.

PARE, PENSE e VOLTE A SER CONSTANTE NO SENHOR
O que tem tomado a maior parte do seu tempo? O que tem tomado seus pensamentos? Veja a sua fatura do cartão
ou débito na sua conta e pense: onde você tem colocado a maior parte dos seus recursos? Reavalie suas prioridades. Será que estamos trabalhando arduamente pra algo que não tem propósito algum? Qual o propósito do que
você tem feito? Para que você anda dizendo “sim” e para o que anda dizendo “não”? Lembra daquilo que você
prometeu? Lembra daquilo que você começou? Volte a buscar a Deus. Recomece. “Que o ímpio abandone seu
caminho, e o homem mau, os seus pensamentos. Volte-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele; volte-se
para o nosso Deus, pois ele perdoará de bom grado.” Isaías 55:7

