Reencontrando o caminho!
Crianças que caminham com Deus!
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INTRODUÇÃO
Vivemos uma pandemia global, um tempo sem precedentes. Nunca o mundo viveu momento como
esse. Como agir e reagir a tudo? Precisamos parar pra pensar biblicamente. É tempo de nos
preocuparmos, mas não podemos entregar nosso caminho pra ser dirigido pelo medo. Como você
tem vivido esses dias? Que preocupações tem te perturbado? O que Deus tem a nos dizer? Vamos
descobrir? Vem com a gente!
O QUE A BÍBLIA DIZ
A Bíblia ensina que Deus é o rei de todo o universo (Sl 93). Vivemos dias em que a preocupação é
normal, mas não podemos nos entregar ao medo. Neste momento, precisamos nos questionar se
cremos que Deus é soberano! E em que essa verdade influencia nossa vida hoje?
A palavra soberania significa uma “autoridade suprema que detém o poder sem restrições”. Ou seja,
dizer que Deus é soberano, é afirmar que Ele controla absoluto sobre tudo e todos. Mas é difícil pra
gente entender como os atributos de Deus se refletem na prática em nosso dia. Se não
compreendemos o poder absoluto de Deus, não podemos aprender a descansar nEle! Nem entregar
ansiedades, problemas e preocupações, que ocupam nosso coração. Compreeder essa verdade, é
viver seguro e confiante no Senhor. E é a Bíblia que ensina sobre a soberania de Deus. Por exemplo:
– Deus criou todas as coisas, Ele é o fim de tudo e sustenta tudo (Cl 1.16) “pois,
nele(Jesus), foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam
tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para
ele. 17Ele é antes de todas as coisas. Nele, tudo subsiste”.
Deus sustenta todas as coisas (Hb 1.3) “Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata
do seu Ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder... ”
Deus está acima de todas as coisas (Sl 97.9) – “Pois tu, Senhor, és o Altíssimo sobre toda a
terra; tu és sobremodo elevado acima de todos os deuses!”
Deus conhece e controla o passado, presente e futuro (Is 46.8-10) – 8 Lembrai-vos disto e
tende ânimo; tomai-o a sério, ó prevaricadores. 9 Lembrai-vos das coisas passadas da
antiguidade: que eu sou Deus, e não há outro, eu sou Deus, e não há outro semelhante a mim;
10 que desde o princípio anuncio o que há de acontecer e desde a antiguidade, as coisas que
ainda não sucederam; que digo: o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha
vontade”.
Deus é o dono de todas as coisas (Sl 24.1) – “Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se
contém, o mundo e os que nele habitam.”
Deus está no controle de todas as coisas (Is 14.24) – “Jurou o Senhor dos Exércitos, dizendo:
Como pensei, assim sucederá, e, como determinei, assim se efetuará”.
Deus é grande e cuida de nós. Nossa vida está nas mãos do Deus que é Soberano, Todo-Poderoso. O
Salmo 23.1 nos lembra de maneira magnífica: “O Senhor é o meu pastor; nada me faltará”. A Bíblia
debe ser verdade em minha vida. Radicalmente verdade! Ele é nosso Pastor. Cuida de nós. Guia
nossos passos e nos livra do mal. O texto que lemos no iníco, Isaías 41.10, nos lembra que não
devemos temer, por um só motivo: porque Ele é(está) conosco! Por isso sei que Ele me fortalece, me

ajuda, me sustenta! Dependo apenas Dele!
Talvez nossa vida se afaste dessa verdade por nos afastarmos de Jesus. Ele é o centro da história, e
veio como Rei, caminha como Rei e termina seu ciclo na terra como Rei. Jesus nasce com o título de
Rei. E o ponto alto de seu reinado, manifestado em amor, é sua morte na cruz e sua Ressurreição.
Não são ospoderosos deste mundo que determinam a história, mas, sim, o Senhor soberano, o Rei
dos reis. A última palavra pertence a Deus. E é uma questão de fé e certeza de que as forças do
mundo são meramente passageiras. Sejam autoridades, sejam doenças ou tragédias. Tudo se
submete ao meu Rei!
O QUE O TEXTO DIZ A NÓS HOJE
Se preocupe mas não se entregue ao medo – Como sua mente tem estado nesses dias com notícias
da crise mundial e nacional causada pelo COVID-19? Além da questão de saúde, ameaçando nossa
vida, somos confrontados com questão econômica, que a prevenção através da reclusão, tem
trazido? Isso lembra a expressão entre a cruz e a espada. Ou, se correr o bicho pega, se ficar o bicho
come. Somos levados a escolher o menos pior. E quanta angústia tudo isso traz ao coração!
Hoje quero te lembrar que você não está abandonado. Muitos tem vivido com medo, pensando dia e
noite na situação que enfrentamos e esquecendo de que Deus está no proceso. Esse temor permite
que nossas mentes e corações se deixem controlar pelo medo. Esta pandemia e seus
desdobramentos é o que enche seus pensamentos ao longo do dia? Se qualquer problema consome
seu pensamento, isso te tornará cada vez mais temeroso!
Neste mundo enfrentamos perigos todos os dias, e ignorar essa realidade não é sábio. Deus te deu a
habilidade de temer. Não se preocupar não é solução. O problema é quando nosso pensamento e
vida são consumidos pelo problema que enfrentamos. Quando qualquer problema consome
opensamento, é porque você se esqueceu de Deus. Temos esquecido que há um Deus, sábio,
bondoso, e toro poderoso, sentado no trono do universo. Nenhuma dificuldade seja por pessoas,
lugares ou pandemias, pode impedir o agir de Deus.
Olhar para os lados pode nos fazer pensar que as coisas estão fora de controle. Mas se olharmos
para o alto, veremos que existe um Deus que cuida de nossa vida, e do mundo. Neste momento de
pandemia global, não permita que seu pensamento seja dominado pelo medo, de tal forma que você
chegue a se esquecer de Deus. Não ignore a realidade da situação, cuide-se e faça planos
preventivos. Mas, acima de tudo, não esqueça de confiar em Deus.
CONCLUSÃO
O Senhor Jesus é Rei e reina, já agora, sobre tudo e todos. Mas seu Reino não é evidente a todos.
Você consegue ver ao menos parte desse Reino? Consegue perceber Deus estabelecendo seu reino
em sua vida, em seu lar e através de sua vida? Deus está sempre agindo, estendendo seu Reino.
Resgatando seu povo. Andamos perdidos, sofrendo o peso do pecado. Então, o Rei desceu do trono.
Sofreu e morreu, recebendo a condenação em nosso lugar.
Andamos sedentos, famintos e exaustos. Então, o Rei desceu do trono. Se fez pão. Derramou seu
sangue por nós. Fez jorrar fonte de vida inesgotável. Cristo Rei reina sobre um povo escondido,
restaurado, sarado, saciado e pronto para adorá-lo como Rei do Universo. Cristo reina. Sua luz
alcança o mais profundo do nosso ser e ilumina nossa escuridão. Nos tornamos, aos poucos,
pequenas lâmpadas que iluminam o mundo à nossa volta e estende seu reino. Cristo reina. E me
junto à multidão de pessoas livres, resgatadas pelo amor do Rei. Juntos, nos prostramos e cantamos:
“6 Aleluia! Pois reina o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. 7 Alegremo-nos, exultemos e demos-

lhe a glória...(Apocalipse 19:6)
Vejo toda a devastação que o mundo tem sofrido e temo. Mas ainda assim sou lembrado que Cristo
reina. Me assombro e revolto ao perceber os desencontros de nossas autoridade, e temo. Mas ainda
assim sou lembrado que Cristo reina. Diante de um futuro incerto, temo por minha vida, por meu
sustento financeiro. Mas sou lembrado que Cristo reina. Temo pelo futuro das pessoas que amo. Mas
sou lembrado que Cristo reina. E disso jamais posso me esquecer. Cristo Reina. Ainda que só eu
veja. Reina! Em tudo que eu sou e faço, Ele é Senhor. Coragem, Cristo reina!
A palavra de Deus diz: (Salmos 34,8-10) 8 Oh! Provai(1Pe 2.3) e vede que o Senhor é bom; bemaventurado o homem que nele se refugia. 9 Temei o Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos
que o temem. 10 Os leõezinhos sofrem necessidade e passam fome, porém aos que buscam o Senhor
bem nenhum lhes faltará.
Ouça a voz de Deus: (Salmos 94,19) Quando a ansiedade já me dominava no íntimo, o teu consolo
trouxe alívio à minha alma.
DESAFIO
Respire fundo e lembre-se que Deus é Senhor soberano. O que essa verdade muda em sua vida?
Deixe que essa verdade mude seu coração! Deixe suas preocupações nas mãos de Deus! Descanse!

