TENHA UMA VIDA ÚTIL PARA DEUS
“Então toda a congregação levantou a sua voz; e o povo chorou naquela noite. E todos os filhos de Israel
murmuraram contra Moisés e contra Arão; e toda a congregação lhes disse: Quem dera tivéssemos morrido na
terra do Egito! Ou, mesmo neste deserto! E por que o Senhor nos traz a esta terra, para cairmos à espada, e
para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos ao Egito? E
diziam uns aos outros: constituamos um líder, e voltemos ao Egito.” (Números 14.1-4)
VOCÊ DESEJA TER UMA VIDA ÚTIL PARA DEUS?
Na passagem acima, o povo, ainda que já tivessem visto e experimentado livramentos e provisões
sobrenaturais, se esforçava para focar em problemas e se esquivar das suas responsabilidades, se rebelando
contra Deus. Do mesmo modo temos hoje cristãos que têm vivido de modo semelhante ao do povo no deserto,
vivendo uma vida inútil para Deus. Vamos ver a seguir quais atitudes precisamos ter para não cairmos nesse
engano.
LAMENTAR AO INVÉS DE MURMURAR
“E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão; e toda a congregação lhes disse: Quem
dera tivéssemos morrido na terra do Egito! Ou, mesmo neste deserto!” Números 14.2
O Senhor não deseja que ignoremos nossas dores, mas sim que as levemos a Ele. O nome disso é
LAMENTAÇÃO. O sentido bíblico de lamentação é levar ao Senhor nossa insatisfação, crendo que Ele não
apenas ouvirá, mas dará uma resposta que nos dê paz ao coração diante daquilo que nos aflige. Em
contrapartida, a murmuração é estar insatisfeito e reclamar sem buscar o consolo e a orientação do Senhor. A
murmuração é como uma fofoca onde se reclama de Deus, já o lamento é expor a Deus a questão confiando
que Ele responderá. Então da próxima vez que algo o afligir ou desanimar, não murmure, fale com o Senhor
confiando que Ele responderá.
PROCURE HOJE MOTIVOS PARA AGRADECER A DEUS
“Deem graças ao Senhor, clamem pelo seu nome, divulguem entre as nações o que ele tem feito.”1Crônicas 18.8
Você já reparou como é fácil esquecermos de todos os livramentos e provisões anteriores do Senhor, quando
estamos diante de algum desafio? A ingratidão nos leva a ignorar a misericórdia de Deus no passado nos
salvando e nos libertando, assim como nos leva a desprezar a misericórdia de Deus no presente nos
sustentando e nos guiando. Portanto, busquemos sempre nos lembrar e falar aos outros das maravilhas que o
Senhor já fez em nossas vidas.
TEMA AO SENHOR E TENHA CONVICÇÃO DA SUA FÉ
“De tudo o que se tem ouvido, o fim é: Teme a Deus, e guarda os seus mandamentos; porque isto é o dever de
todo o homem” Eclesiastes 12.13
Nós precisamos andar com o Senhor diariamente. Muitos dos nossos questionamentos ou rebeliões vêm de
não sabermos quem Deus é e como Ele age. Isso é falta de relacionamento diário com Deus através da sua
Palavra – a Bíblia. Não basta frequentar uma igreja, precisamos andar com o Senhor, nos relacionarmos com Ele
e buscar razões para crer e permanecer firmes no Senhor Jesus.
PARE, PENSE E DECIDA VIVER UMA VIDA ÚTIL PARA DEUS
Se houver alguma mágoa em seu coração, em sua intimidade, chore e lamente diante de Deus, derramando seu
coração sem ressalvas confiando que Ele vai responder. Esforce-se diariamente para lembrar e agradecer por
tudo o que o Senhor já fez na sua vida e seja profundamente agradecido. Relacione-se com Deus e, com o
coração disposto a aprender mais do Senhor, estude a sua Palavra todos os dias e viva uma vida útil para o
Reino de Deus.

