Ações que nos guiam aos desígnios de
Deus
Leia 1 Coríntios 10.1-10.

“A tua ruína, ó Israel, vem de ti, e só de mim,
o teu socorro”. Oséias 13.9

O v.1 de I Coríntios afirma que
“estiveram todos sob a nuvem” — os israelitas
ao saírem do Egito para a Terra Prometida
estiveram todos debaixo de uma proteção
sobrenatural. Esse versículo afirma também
que “todos passaram pelo mar”, ou seja,
presenciaram o grande milagre da libertação.
O que é necessário Deus fazer para nos
abençoar, proteger e nos manter dentro de
Seus propósitos, Ele certamente faz.
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O povo que saiu do Egito foi protegido,
eles viram milagres fantásticos, comeram de
um só manjar espiritual e beberam de uma
fonte sobrenatural — Que maravilhoso! Como
foram abençoados! Mas, o v.5 desse mesmo
capítulo traz um “Entretanto”: “Deus não se
agradou da maioria deles, razão de perecerem
no deserto”. Eles experimentaram muitos
milagres. Era o momento do sonho se
cumprir, porém, Deus não se agradou da
maioria deles e, por consequência, eles não
entraram na terra prometida.
Às vezes o nosso conceito de sucesso é
distorcido. Achamos que sucesso é chegar
onde queremos, mas o verdadeiro sucesso
passa por estarmos DENTRO do propósito de
Deus
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É viver o que Deus planejou. Através de
algumas atitudes podemos permanecer na
“estrada”, no rumo certo para o sucesso
verdadeiro. Vejamos quais são essas atitudes:
1ª) SUBMISSÃO AOS TRATAMENTOS DE DEUS
— v.7: “Não vos façais, pois, idólatras...”. O
texto é associado àquela situação (Êx 32) em
que Moisés subiu o Sinai para receber a Lei, e
o povo no vale se levantou para se divertir,
para beber e se desviou de Deus. Moisés
subiu e ficou no Sinai por 40 dias.
O povo não teve paciência para esperar,
ainda mais no deserto — o deserto é o
tratamento de Deus para nós — então,
recolheram ouro e mandaram Arão construir
um bezerro de ouro para adorarem.
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Por que eles quiseram aquele bezerro
de ouro? 1 Sm 15.23 ensina que a obstinação
é idolatria e quando eu rejeito ao Senhor, Ele
me rejeita.
Obstinação é uma vontade forte que
me domina, e por causa dela eu tenho
automaticamente uma atitude, mesmo que
isso determine magoar alguém (inclusive a
Deus). Quando não estamos disponíveis aos
métodos de Deus, a gente dá um jeitinho,
pegamos

nossas

“joias”,

criamos

nosso

próprio bezerro de ouro e escolhemos: “eu
vou é adorar isso aqui”.
Paulo afirma (1 Co 10) que o povo
perdeu os propósitos de Deus apesar da
Promessa, apesar da Nuvem, apesar do Mar,
dos milagres; porque não estavam submissos
aos tratamentos de Deus.
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Há áreas da sua vida em que você
precisa tomar a decisão sobre quem governa.
Ou você vai criar outro deus para você!? Uma
das coisas mais difíceis no processo de Deus é
a espera.
O povo não deu conta de esperar e se
desviou. Não esperaram Moisés descer e
resolveram fazer um deus para si. Se você
construiu o seu próprio bezerro, o seu próprio
deus e a sua própria lei, você não vai
encontrar o propósito de Deus para você.
Você vai se perder! Vai ficar no “deserto”!
Às vezes nós é que queremos decidir o
que Deus pode ou não exigir de nós. Mas,
toda

quebra

de

princípio

cobra

suas

consequências!
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2ª)

PUREZA

SEXUAL

—

v.8:

“E

não

pratiquemos imoralidade...”. Em Ap 2.14 Jesus
denuncia a “doutrina de Balaão, o qual
ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos
filhos

de

Israel

para

comerem

coisas

sacrificadas aos ídolos e praticarem a
prostituição”.
Se você quiser o sucesso que vem das
mãos de Deus, fuja da imoralidade. Satanás
tem ferido uma geração inteira com a
imoralidade através da internet, da televisão,
pelas

amizades

mal

escolhidas,

pela

passividade.
Por consequência, essa é uma geração
aprisionada. Todos/as nós ou fomos, ou
somos, ou seremos tentados nesta área. Por
quê? Porque através da imoralidade o diabo
rouba a identidade (Gn 38.11).
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O diabo tem roubado a identidade desta
geração. Uma geração sem identidade, sem
propósito, uma geração que não sabe para
onde está indo.
Se você perder a sua identidade cristã,
o que te espera é o “deserto”. Como o diabo
não pode amaldiçoar a Igreja, ele tenta fazer
com que cristãos/ãs se corrompam na
imoralidade.
3ª) SUBMISSÃO AOS MANDAMENTOS DO
SENHOR — v.9: “Não ponhamos o Senhor à
prova...”. Nm 21 conta que o povo se cansou
de esperar e falou contra Deus e contra
Moisés,

então

abrasadoras

Deus

aos

enviou

rebeldes;

serpentes
morreram

muitos/as de Israel. Não teste a paciência de
Deus!
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Essa atitude de entrar intencionalmente
numa coisa errada, pensando que a paciência
de Deus não permitirá que coisas muito ruins
te aconteçam, irá provocar a ira de Deus e
você enfrentará inimigos terríveis fustigando
sua vida e sua caminhada. Confie no caráter
de Deus! Submeta-se! Mandamentos de Deus
sempre visam a preparação de um caminho e
um desfecho melhor.
4ª) FOCO NAS PROMESSAS DE DEUS — v10:
“[Não] Nem murmureis...”. Nm 14 conta que
depois que os espias voltaram de observar a
Terra Prometida, 10 deles voltaram exaltando
as dificuldades e os problemas. Apenas Josué
e

Calebe

permaneceram

firmes

CONFESSANDO as Promessas, e somente eles
tomaram “posse” da Terra Prometida.
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Mude a sua forma de falar! Vejo gente
que fala mal da célula, murmura contra
pessoas e líderes, murmura contra projetos,
murmura contra a igreja.
Gente

que

murmura

contra

a

construção, desanimando a fé de quem
encontra pelo caminho.
É a Palavra de Deus que tem que
permanecer sobre meus lábios!
Oséias 13.9 “A tua ruína, ó Israel, vem de ti, e
só de Mim, o teu socorro”.
Leia novamente: 1 Co 10.5-10
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Oração:
Pai de amor trata de nossas mazelas, de
nossas distorções e traz sobre nós uma visão
transformada e transformadora. Em nome de
Jesus. Amém.
Pensamento para o dia:
Muitas vezes a pressa nos atrapalha de
sermos tratados/as por Deus na medida em

que precisamos.
Oremos:
Pelas instituições metodistas e seus/suas
dirigentes.

| Rev. Marcílio Gonçalves Pereira Filho
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