
1

BB oo aa ss NN oo tt íí cc ii aa ss
Número 42 Outubro, 2018

minando os
tesouros da

palavra



Querido Leitor:

Você tem problemas? Ou você está super agradecido? Onde
achar na Bíblia as respostas para seus problemas e as
palavras de louvor que quer usar? Neste número da revista,
queremos pensar na Bíblia como uma mina de joyas ou
tesouros. Queremos ajudar você a minar o que mais precisa
para cada dia, cada situação da vida. Claro que não chegamos
a expor todas as respostas, mas apresentamos algumas que
esperamos que lhe ajudem. Que seja proveitoso o seu tempo
como garimpeiro da Palavra de Deus.
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Queridos leitores desta revistinha – seguidores de Cristo,

A PALAVRA DE DEUS DIZ:

2 Timóteo 3.16,17 Pois toda a Escritura Sagrada é inspirada por
Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as
faltas e ensinar a maneira certa de viver. E isso para que o servo de
Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo
de boas ações.

O Deus que criou TUDO tem muitos inimigos e, por isso, sua
Palavra, a Bíblia, que Ele mandou escrever e que já passou para nós,
também tem seus inimigos. O diabo sabe o que diz a Bíblia. Veja
Tiago 2.19: Você crê que há somente um Deus? Ótimo! Os
demônios também creem e tremem de medo. Então o diabo e seus
ajudantes neste mundo só querem criar dúvidas sobre a Palavra de
Deus - a Bíblia. Ele cria a dúvida por dizer, por exemplo: "A Bíblia
foi escrita por homens, não por Deus. Existem muitas pessoas
inteligentes que têm dito muitas boas coisas, melhores que a Bíblia.
Faça o que você pensa que é correto, e Deus o aceitará." Então, com
esta dúvida em nossa mente, a Bíblia jamais não é importante na
nossa vida e o diabo já ganhou.

Por quê perdemos confiança na Palavra de Deus? Esquecemos
que a Bíblia é a fonte das boas notícias da salvação gratuita e a vida
eterna e á mesma vez um bom livro para nos guiar na nossa vida
diária, para achar soluções para os problemas da vida e saber
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exatamente o que Deus quer, para a glória do seu santo Nome.

MAS, não queremos esquecer. Sabemos que a Bíblia tem valor
- MUITO VALOR EM TUDO. SIM, tem valor para achar a vida
eterna no céu com Jesus: João 5.39: Vocês estudam as Escrituras
Sagradas porque pensam que vão encontrar nelas a vida eterna. A
Bíblia era comida para o profeta Ezequiel 3.1,2: Deus disse:
—Homem mortal, coma esse rolo; depois, vá e fale ao povo de
Israel. Então abri a boca, e ele me deu o rolo para comer. 3 ... e
era doce como mel. A Palavra deu força para Ezequiel fazer o
trabalho difícil de falar com outros em tempos difíceis. A Palavra
tinha valor para Davi, o rei. Ele confessou em Salmo 26.3: Pois o
teu amor me guia, e a tua verdade sempre me orienta. Tinha valor
para o jovem pastor Timóteo em 2 Timóteo 3.15: Você conhece as
Escrituras Sagradas, as quais lhe podem dar a sabedoria que leva à
salvação, por meio da fé em Cristo Jesus. E Deus, por meio de
Paulo, fala as palavras do versículo acima. A Palavra tem valor para
ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a
maneira certa de viver.

Queridos seguidores de Jesus, o único Salvador, bom proveito
dos artigos nesta revista onde relembramos como a Palavra tem
valor, e é útil para toda a vida, até chegarmos a louvar a nosso bom
Deus e Salvador na eternidade.

Servindo a Cristo Jesus com vocês.

Charles Henry Flunker
Presidente da ILB
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Minando a Palavra para achar a paz em horas de
tumulto

Isaías 26: 3,4 Tu, SENHOR, conservarás em perfeita paz
aquele cujo propósito é firme; porque ele confia em ti.
Confia no SENHOR perpetuamente, porque o SENHOR
Deus é uma rocha eterna. (RA)

Filipenses 4:6,7 Não se preocupem com nada, mas em
todas as orações peçam a Deus o que vocês precisam e
orem sempre com o coração agradecido. E a paz de Deus,
que ninguém consegue entender, guardará o coração e a
mente de vocês, pois vocês estão unidos com Cristo
Jesus.

Eu me lembro quando eu era uma mãe com filhos
precisando da minha atenção, um marido que
trabalhava longas horas, pouco dinheiro com que
comprar as coisas e tumulto geral de uma família que
crescia a cada ano. Lembro de ter observado outras
mulheres cristãs, querendo saber o segredo da sua
serenidade. Elas nunca pareciam faltar fé nem paciência,
e algumas delas tiveram mais problemas do que eu. Eu
pedia a Deus que Ele me desse esta paz em meio do
tumulto.

Então surgiu nas minhas leituras da Bíblia um versículo
que dizia algo assim: Fique quieto e entenda que eu sou
Deus. (Salmo 46.10) Outra tradução diz: Pare de lutar e
fique sabendo que eu sou Deus. Foi isso que eu estava
esquecendo enquanto lutava com o dia a dia da família.
Eu estava esquecendo que Deus é todo poderoso. Não
há nada que Deus não possa fazer. E eu e a minha
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família somos dEle, somos os seus filhos queridos. Ele
não vai jogarnos fora somente porque os dias eram
tumultuados e eu perdia a paciência na luta.

Isaías disse a mesma coisa em 26.3,4: Confie no Senhor!
E Paulo escreveu aos Filipenses 4.6,7: A paz de Deus
guardará o coração e a mente de vocês, pois vocês
estão unidos com Cristo Jesus.

Eu me lembro onde eu estava sentada quando o
Espírito iluminou o meu coração com estas palavras e
outras. Respirei profundamente, me acalmei, e entendi
que a vida ia ser uma luta, mas eu não estava lutando
sozinha. Deus tinha perdoado todos os meus pecados,
e tinha me dado um marido, uma família e a saúde
para lidar com tudo o que vinha para a frente. E
mesmo se não tivesse tudo isso, e as coisas ficassem
piores, Ele é Deus – é o meu Pai. Ele é a minha rocha
eterna, e a fonte da minha paz. Confie nEle! E mesmo
que houvesse mais problemas no futuro (e havia) Ele
nunca iria me abandonar – nunca!

Não posso dizer que desse dia em diante eu era uma
pessoa supercalma, que nunca perdia a paciência com
os problemas da vida. Mas posso dizer que estes
versículos ficaram na minha memória, e, quando tudo
parecia um tumulto, eu parava e pensava: Tudo bem.
Deus está aqui. Ele vai controlar a situação e dar para
mim a paz que preciso para seguir.

Como são tesouros as palavras de Deus na sua Bíblia!
Que continuemos minando as Escrituras para achar
estes tesouros.
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Minando a Palavra para achar força contra a

tentação de pecar

Tiago 1:1215 Feliz é aquele que nas aflições
continua fiel! Porque, depois de sair aprovado
dessas aflições, receberá como prêmio a vida que
Deus promete aos que o amam. Quando alguém
for tentado, não diga: “Esta tentação vem de
Deus.” Pois Deus não pode ser tentado pelo mal e
ele mesmo não tenta ninguém. Mas as pessoas são
tentadas quando são atraídas e enganadas pelos
seus próprios maus desejos. Então esses desejos
fazem com que o pecado nasça, e o pecado,
quando já está maduro, produz a morte.

1 Corintios 10:1113 Pois estamos vivendo no fim
dos tempos. Portanto, aquele que pensa que está de
pé é melhor ter cuidado para não cair. As tentações
que vocês têm de enfrentar são as mesmas que os
outros enfrentam; mas Deus cumpre a sua
promessa e não deixará que vocês sofram
tentações que vocês não têm forças para suportar.
Quando uma tentação vier, Deus dará forças a
vocês para suportála, e assim vocês poderão sair
dela.

Começamos a ler a Bíblia, a Palavra de Deus,
desde a primeira página do livro de Gênesis –
capítulo 1 . Que bom é ouvir as palavras bonitas
sobre a criação maravilhosa do mundo, a ordem da
criação, a beleza da criação do ser humano, e a vida
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tão perfeita no Jardim de Éden. Capítulo 2 nos conta
sobre a bênção maior do primeiro casal deste mundo –
Adão e Eva. Ficamos contentes ao ler e reler estas
palavras.

Então, chegamos a capítulo 3, e ouvimos sobre as
más notícias, o primeiro pecado, e como o ser humano
trouxe problemas e morte para este mundo. O
primeiro casal tentou resistir a primeira tentação do
diabo por si mesmo sozinho. Que tristeza para todos
nós! As tentações para fazer o mal têm estado conosco
desde aquela primeira tentação.

Se Adão e Eva, quem eram perfeitos, não tinham
a força suficiente para resistir o diabo e suas tentações
sozinhos, quem somos nós para pensar que somos
melhores e mais fortes que eles! Devemos aprender
que temos que estar prontos para pedir a Deus: Ajuda-
me – socorro! Especialmente se estamos escutando a
Palavra de nosso Deus em 1 Coríntios 10.11 : Aquele
que pensa que está de pé é melhor ter cuidado para
não cair. Vamos ter que enfrentar as tentações do
diabo toda a vida. É uma realidade da nossa vida.
Aprendamos a pedir a força de Deus por meio da sua
Palavra para não cair na desgraça e até abandonar a
Deus e a salvação que Ele tem para cada um de nós.

Pedimos no Pai Nosso: Não nos deixes cair na
tentação. Vale a pena lutar: Filipenses 1 .30: Como
vocês sabem, a luta que vocês viram que tive no
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passado é a mesma que ainda continua. Lutemos
com a força que Deus dá por meio da sua Palavra.

A tentação: o pecado do adultério! Frente a
frente com esta tentação José em Gênesis 39.9 podia
dizer: Como poderia eu fazer uma coisa tão imoral e
pecar contra Deus? José quis servir a Deus, o seu
Deus misericordioso, em vez de servir os seus
próprios desejos naturais do corpo! Se ele pudesse
resistir, com a ajuda de Deus no coração, nós também
podemos - COM DEUS!

A tentação: desobedecer o governo! Só porque
não gostamos duma lei como não usar drogas, não
ficar bêbado, a Palavra de Deus nos dá a força para
obedecer quando sabemos Romanos 13.1 : Nenhuma
autoridade existe sem a permissão de Deus, e as que
existem foram colocadas nos seus lugares por ele.
Obedecendo as autoridades como o governo e os pais
temos a promessa de Deus no quarto Mandamento:
Para que vás bem e vivas por muito tempo sobre a
terra!

A tentação: Ouvir a Palavra de Deus mais tarde!
A força que a Palavra pode nos dar é: João 8.47: A
pessoa que é de Deus escuta as palavras de Deus.
Sou de Deus e quero ouvir a voz do meu Pai celeste.
Lucas 10.39: Maria, sentouse aos pés do Senhor e
ficou ouvindo o que ele ensinava... apenas uma é
necessária! Maria escolheu a melhor de todas, e



10

esta ninguém vai tomar dela. Então queremos ouvir
a Palavra MUITO para não cair nesta tentação e
esquecer da nossa salvação gratuita pela fé em
Jesus!

Vigiem e orem para que não sejam tentados. É
fácil querer resistir à tentação; o difícil mesmo é
conseguir. Marcos 14:38. Só é possível com a
força que Deus dá. Sejamos ouvintes fiéis da
Palavra, em casa, na igreja!

1 Pedro 5.9: Fiquem firmes na fé e enfrentem
o Diabo porque vocês sabem que no mundo inteiro
os seus irmãos na fé estão passando pelas mesmas
tentações.
E - SAIBAMOS: mas Deus cumpre a sua
promessa e não deixará que vocês sofram tentações
que vocês não têm forças para suportar. Quando
uma tentação vier, Deus dará forças a vocês para
suportála, e assim vocês poderão sair dela (1
Coríntios 10.1 3). Ou vamos receber a força para não
cair, ou a mão de perdão de Deus pelo sangue de
Jesus vai estar lá para nos resgatar. DEUS TE
AMA!

Oração: Senhor, somos fracos e sozinhos não
podemos resistir as tentações do diabo para tirar
nos da tua família. Fica conosco, e nos fortalece por
meio da bênção de ouvir e estudar a tua Palavra.
Em Nome de Jesus. Amém.
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Minando a Palavra para achar conselho
na hora de tomar uma decisão.

Tiago 1:5,6 Mas, se alguém tem falta
de sabedoria, peça a Deus, e ele a dará
porque é generoso e dá com bondade a

todos. Porém peçam com fé e não
duvidem de modo nenhum, pois quem
duvida é como as ondas do mar, que o

vento leva de um lado para o outro.

Provérbios 3:5-6 Confie no SENHOR
de todo o coração e não se apóie na
sua própria inteligência. Lembre de
Deus em tudo o que fizer, e ele lhe

mostrará o caminho certo.
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Minando a Palavra para achar a fonte
da paciência

Romanos 8.28 Pois sabemos que todas as
coisas trabalham juntas para o bem
daqueles que amam a Deus, daqueles a
quem ele chamou de acordo com o seu
plano.

Gálatas 5.22-23 diz, "Mas o fruto do Espírito
é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade,
bondade, fidelidade, mansidão e domínio
próprio. E contra essas coisas não há lei”

Deus tem seus tempos estabelecidos. E não
compete a nós conhecêlos. Muito pelo
contrário: temos que aguardar por eles. Se
Deus tivesse falado para Abraão que ele teria
que esperar muitos anos para abraçar o filho
prometido, provavelmente Abraão teria sofrido
um ataque de coração! Sendo assim, Deus, em
seu infinito amor, não falou para Abraão a
quantidade de anos que ele teria de esperar
para ser pai (Gênesis 21.2, 5).

Prezado leitor: se Deus lhe falasse “de
antemão” quantos anos terias que esperar para
que teus desejos e sonhos se tornem
realidade, provavelmente você cairia
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desmaiado! É por isso que Deus não nos fala
quanto tempo! Somente diz: “Espera. Eu
cumpro com a minha palavra. Não tenho
pressa. O passar do tempo vai te preparando
para que fiques pronto para receber a
promessa”!

Gálatas 5.2223 diz, "Mas o fruto do Espírito
é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade,
bondade, fidelidade, mansidão e domínio
próprio. E contra essas coisas não há lei”

Todos nós conhecemos alguma pessoa que
tem pouca paciência. Que explode perante a
menor provocação. Mas, uma pessoa que tem
paciência é totalmente diferente. Ela tem
domínio sobre si mesma. Ela sempre está
tranquila e serena.

Paciência é poder se conter quando alguém te
ofende. Um autor anônimo escreveu: “Um
momento de paciência pode deter um grande
desastre. Mas, um momento de impaciência
pode estragar toda uma vida”!

A paciência é a qualidade que não se entrega
perante as mais difíceis circunstâncias e nem
cede perante a pressão de uma provação. A
paciência é o oposto à ira. E paciência é usada
quando se fala de Deus, porque paciência está
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ligada com a fé e a misericórdia.

Ninguém gosta de se atrasar! Mas, como
somos a “geração do Agora”, apresentamos a
mentalidade do micro ondas: queremos tudo
em segundos. E já temos arroz num minuto,
café instantâneo e fast food! Também
queremos, informação no momento. (Internet)
Muitas vezes, crescer em paciência e em
bondade parece ser uma tarefa bem difícil.

Mas o apóstolo Paulo diz que a obra de Deus é
“fruto do Espírito Santo”. Por isso, cooperamos
com Ele, dependemos dEle, porque o Espírito
de Deus produz o fruto da paciência...em nós!

Algumas coisas que irritam as pessoas são
controláveis, mas, grande parte delas não são!
Assim, teremos que aprender a trabalhar com
essas irritações. Mas, como lidar com elas?
Com paciência!

Para muitos de nós, nossas maiores irritações
são com as pessoas em geral ou até conosco
mesmo. Todos nós, em muitos momentos da
vida nos deparamos com pessoas chatas e
irritantes, ou sentimos as nossas próprias
fraquezas que não conseguirmos melhorar..
Você já notou quando a luz verde acende, se
você não se movimentar no seu carro, a pessoa
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que está atrás de você fará funcionar a buzina
desesperadamente?

Talvez, seja por isso que Deus colocou a
paciência depois da paz na lista dos frutos do
Espírito, segundo Galatas 5.22. Assim: mude
seu ponto de vista. Tenha paciência. Olhe as
coisas sob o ponto de vista de Deus

Na Bíblia, Deus compara a paciência com
maturidade. Provérbios 14:29 diz: “ O homem
paciente dá prova de grande entendimento,
mas o precipitado revela insensatez”

A paciência é o verdadeiro sinal da maturidade
e a maturidade implica em saber esperar! A
paciência passa a ser uma forma de fé. Isto é:
“eu confio em Deus, confio que Deus é maior
que o meu problema, sei que Deus está no
controle de todas as minhas irritações, de todas
as minhas inconveniências e poderá usálas em
minha vida para o bem”. A fé nos ajuda a olhar
nossas vidas desde o ponto de vista de Deus. A
fé nos ajuda a dizer “Senhor, o que é que tu
queres que eu aprenda com esta situação? ” no
lugar de dizer: “ Senhor, por que deixastes isso
me acontecer?”

E, graças à fé, já não precisamos mais
perguntar a Deus por quê furou o pneu quando



estava me dirigindo para aquele encontro tão
importante?” Mas bem, estarás perguntandote
“Senhor, o que queres que eu aprenda com este
dilema?” É muito difícil exercitar a paciência
quando nós estamos apressados, mas, Deus
não o está! Mas, esperar, pacientemente, é uma
evidência de fé!

A paciência, é, também, uma prova da fé!
Quanto tempo, ainda, deverás aguardar? É
difícil, meu irmão e minha irmã na fé, diante da
dificuldade com a família, filhos, doença,
desemprego, problemas financeiros e muitas
outras aflições que enfrentamos no diário viver,
ter paciência.

Enquanto cristãos tementes a Deus antes de
pedir paciência, com humildade, devemos pedir:
Senhor, aumente a nossa fé e que seja feita a
Tua vontade.

Ele em sua infinita bondade Te ouvirá e dará a
paciência necessária para que, no tempo dEle,
recebas a resposta certa.
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Minando a Palavra para achar a confiança no Senhor

Salmo 16.5-11

Tu, ó SENHOR Deus, és tudo o que tenho. O meu futuro
está nas tuas mãos; tu diriges a minha vida. Como são
boas as bênçãos que me dás! Como são maravilhosas!

Eu louvo a Deus, o SENHOR, pois ele é o meu
conselheiro, e durante a noite a minha consciência me

avisa.
Estou certo de que o SENHOR está sempre comigo; ele

está ao meu lado direito, e nada pode me abalar. Por isso
o meu coração está feliz e alegre, e eu, um ser mortal, me

sinto bem seguro, porque tu, ó Deus, me proteges do
poder da morte. Eu tenho te servido fielmente, e por isso
não deixarás que eu desça ao mundo dos mortos. Tu me
mostras o caminho que leva à vida. A tua presença me

enche de alegria e me traz felicidade para sempre.
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Minando a Palavra para achar a certeza
do perdão quando os pecados pesam

Salmo 32 Feliz aquele cujas maldades
Deus perdoa e cujos pecados ele
apaga! Feliz aquele que o SENHOR
Deus não acusa de fazer coisas más e
que não age com falsidade! Enquanto
não confessei o meu pecado, eu me
cansava, chorando o dia inteiro. De
dia e de noite, tu me castigaste, ó
Deus, e as minhas forças se acabaram
como o sereno que seca no calor do
verão. Então eu te confessei o meu
pecado e não escondi a minha
maldade. Resolvi confessar tudo a ti, e
tu perdoaste todos os meus pecados.
Por isso, nos momentos de angústia,
todos os que são fiéis a ti devem orar.
Assim, quando as grandes ondas de
sofrimento vierem, não chegarão até
eles.

Olá! Meus queridos amigos e irmãos na fé
em Cristo, da revistinha de nossa igreja,
"Boas noticias".

Começo com as palavras de Salmo
119.162: Como sou feliz por causa das
tuas promessas, tão feliz como alguém
que encontra um grande tesouro!
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De verdade, meus amigos! É verdade só
quando, pela graça de Deus mesmo, Ele se
revela a nós como um Deus que Ele é: um
Deus de amor e misericórdia, um Deus que
a nossa mente humana jamais pode
entender. Não podemos entender o amor
perfeito que Ele tem por nós, suas
criaturas. Então, quando encontro sua
palavra é como o salmista falou: Sou tão
feliz por conhecer tua palavra, tão feliz
como alguém que encontra um tesouro.

Agora, imagina a felicidade de alguém que
ganha na mega sena? Imagine como é a
felicidade dessa pessoa. Mas é claro que o
Salmista está falando de uma felicidade
que não vem de alguma coisa material. O
Salmista está falando de um tesouro que
dura para sempre, em que podemos confiar
e que sempre vai estar em favor de cada
um dos que o encontra por meio das
Escrituras.
 
Não importa quem você seja, todos os seres
humanos são criados com aquilo que
chamamos consciência que temos dentro
de nós e que nos defende ou nos acusa.
TODOS nós temos esta consciência.

Quando, pela graça de Deus, conhecemos
a Deus por meio da sua Palavra, vemos que
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a nossa consciência nos diz que jamais
podemos chegar ao nosso Deus sozinhos.
Pois, por meio de sua Palavra somos
lembrados que não somos perfeitos como
Ele quer, assim diz Romanos 3.23: Todos
pecaram e estão afastados da
presença gloriosa de Deus. E como o
Salmista também fala em Salmo 143.2:
Não julgues a mim, este teu servo, pois
ninguém é inocente diante de ti.

Então, como podemos escapar da ira de
Deus? Como podemos escapar da
condenação, pois a nossa própria
consciência nos diz que não somos
perfeitos como Deus quer? Como?
 
Este mesmo Salmista que se perguntava
as mesmas perguntas, pela graça de Deus,
o Espírito Santo levou ao encontro de um
Deus de amor e misericórdia que antes ele
não conhecia, assim como eu e você
ficamos tanto tempo de nossas vidas sem
conhecer esse Deus. E por isso o Salmista
escreveu as palavras do Salmo 32 que
achamos citadas no começo deste artigo.

Como o Salmista sentiu alívio em sua
vida! Como ele sentiu paz! Como ele ficou
alegre! Quando, pela graça de Deus, ele
conheceu um Deus que conhecia suas
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fraquezas, e conhecendo esse Deus de
amor e misericórdia infinita, ele confessou
seus pecados a Ele, ele sentiu a felicidade
de saber que era perdoado de todas suas
maldades. Um Deus que perdoou seu
pecado! Que alívio!

Agora podemos entender as palavras do
Salmista do Salmo 119.162: Como sou
feliz por causa das tuas promessas,
tão feliz como alguém que encontra um
grande tesouro!

De verdade! Nós também, se pela graça de
Deus mesmo somos convencidos pela sua
Palavra, também com grande alegria
vamos confessar COMO SOU FELIZ, até
eu digo, MAIS FELIZ do que qualquer
pessoa que ganhou o prêmio mais alto da
mega sena.

Sim, pois nada neste mundo pode fazer
me feliz, mais do que o meu Deus, que me
perdoa, que me salva. E, quando você e eu
também tivermos dúvida, é só voltar para
as páginas da Bíblia e lá vamos rever as
promessas do nosso Deus que nos dizem:
Mateus 28.19 Estarei com vocês todos
os dias. Lucas 12.32: Não tenha medo
meu pequeno rebanho, pois o Pai no
céu tem prazer em dar o Reino do céus
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a vocês.

E se a dúvida persistir, então, pela fé, é
olhar para a cruz de Cristo e ver lá a mais
alta prova de amor de Deus para você e
para mim. E essa prova se torna maior
ainda quando vemos que não o
merecemos, mas como o Salmista posso
dizer: Sou tão feliz como alguém que
encontrou um tesouro. E pela fé posso
dizer: Encontrei mais que um tesouro,
encontrei um Deus que ama, que me
perdoa, um Deus que me salvou.
 
Com essa certeza em seu coração pode
exaltar a Deus cantando: Ó eu sou muito
feliz, pois foi o meu Deus que me salvou.
Pela graça de meu Deus mesmo. 

Abraço em Cristo a você, e que o Espírito
Santo leve a você ao encontro das
promessas de Deus que vai fazer você feliz.
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Minando a Palavra para achar razões para
louvar a Deus

Salmo 103.1‐18
Ó SENHOR Deus, que todo o meu ser te louve! Que eu

louve o Santo Deus com todas as minhas forças! Que todo
o meu ser louve o SENHOR, e que eu não esqueça

nenhuma das suas bênçãos! O SENHOR perdoa todos os
meus pecados e cura todas as minhas doenças; ele me
salva da morte e me abençoa com amor e bondade. Ele
enche a minha vida com muitas coisas boas, e assim eu

continuo jovem e forte como a águia.
O SENHOR Deus julga a favor dos oprimidos e garante

os seus direitos. Ele revelou os seus planos a Moisés e
deixou que o povo de Israel visse os seus feitos poderosos.

O SENHOR é bondoso e misericordioso, não fica irado
facilmente e é muito amoroso. Ele não vive nos

repreendendo, e a sua ira não dura para sempre. O
SENHOR não nos castiga como merecemos, nem nos
paga de acordo com os nossos pecados e maldades.

Assim como é grande a distância entre o céu e a terra,
assim é grande o seu amor por aqueles que o temem.

Quanto o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta
de nós os nossos pecados. Como um pai trata com

bondade os seus filhos, assim o SENHOR é bondoso para
aqueles que o temem. Pois ele sabe como somos feitos;
lembra que somos pó. A nossa vida é como a grama;

cresce e floresce como a flor do campo. Aí o vento sopra,
a flor desaparece, e nunca mais ninguém a vê. Mas o amor
de Deus, o SENHOR, por aqueles que o temem dura para
sempre. A sua bondade permanece, passando de pais a

filhos, para aqueles que guardam a sua aliança e
obedecem fielmente aos seus mandamentos.
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Minando a Palavra para achar a coragem

para lutar pela fé verdadeira

2 Coríntios 10.3-5 É claro que somos
humanos, mas não lutamos pormotivos
humanos. As armas que usamos na
nossa luta não são do mundo; são armas
poderosas de Deus, capazes de destruir
fortalezas. E assim destruímos ideias
falsas e também todo orgulho humano
que não deixa que as pessoas conheçam
a Deus. Dominamos todo pensamento
humano e fazemos com que ele obedeça
a Cristo.

A coragem não é uma virtude autônoma,

gerada por nós mesmos. A coragem sempre é

o produto e resultado da fé. E fé deve estar

colocada em Deus! Para o cristão, a falta de

coragem é o que o Livro de Hebreus identifica

como “retroceder” (Hebreus 10.37-38),e

retroceder sempre será a evidência da falta de

fé numa promessa de Deus.

Davi e Golias (1 ª Samuel 1 7).

Existe algum Golias que, perante os nossos
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olhos, é maior de que nosso Deus e nos

humilha com o seu deboche. Tudo o que

podemos constatar é o quão fracos, frágeis e

patéticos que somos e a falta de capacidade e

habilidade para enfrentá-lo. Lutar contra os

Golias parece ser impossível e nossos

pensamentos nos paralisam. E o Golias

espiritual é tudo o que quer privar-nos da fé

verdadeira, seja amigo incrédulo, igreja com

doutrina falsa, ou nossa própria dúvida sobre

o poder de Deus.

Todos os seres humanos experimentam,

passam e enfrentam esse temor. Davi também.

Davi é um bom exemplo para todos nós, não

somente porque alimentou a sua confiança e

valor para enfrentar a Golias com as

promessas de Deus, mas, também, porque ele

mesmo, muitas vezes, sentiu-se com medo e

precisou alentar a sua alma, sempre de novo,

lembrando as promessas de Deus. Uma rápida

leitura pelos 25 primeiros salmos testemunha

com que frequência Davi teve que enfrentar

temores, medos e incredulidade.

DEVEMOS FICAR BRAVOS CONTRA O

MEDO!
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Mas a fé tornou Davi muito mais do que

valente! Quando ouviu o filisteu desafiar ao

Deus vivo, e ao seu exército, Davi

embraveceu! (1ª Samuel 17.26). Os deboches

e acusações de Golias desprezavam a glória

de Deus. E quando ninguém se anima a

defender o nome de Deus, isso faz que Deus

seja visto como fraco. E Davi não iria permitir

isso

E essa, também, deveria ser a nossa resposta

perante cada temor e “toda pretensão que se

levanta contra o conhecimento de Deus” (2ª

Coríntios 10.5). Os nossos temores e medos

não são de nós mesmos, mesmo que os

sintamos em nós mesmos. Nossos medos,

temores e angústias tratam, especialmente, de

Deus. Eles anulam o caráter de Deus e o

chamam fraco ou negam a sua existência.

Desafiam a Deus e à sua Igreja. Desafiam a

doutrina verdadeira da Bíblia que Deus

inspirou. Isso é uma barbaridade e o nosso

chamado é deixar de ser covardes, enfrentar

nossos medos, temores e angústias e não

deixar que eles nos intimidem e nos levem

para à incredulidade.

MATAR GIGANTES SEGUNDO O

EVANGELHIO!
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Na Nova Aliança, não devemos lutar contra

carne e sangue (Efésios 6.12), mas, amar

nossos inimigos humanos (Lucas 6.27). No

entanto, devemos “levar cativo todo

pensamento, para torná-lo obediente a Cristo”

(2ª Coríntios 10.5).

Nossos “Golias” são nossos pecados

permanentes e “as forças espirituais do mal

nas regiões celestiais” (Efésios 6.12), sendo

que devemos usar nossas armas de guerra

contra elas (2ª Coríntios 10.4), incluindo o

escudo da fé e a espada da Palavra de Deus

(Efésios 6.16-17).

Por isso, devemos usar a coragem que vem de

Deus, mirar e matar todas as dificuldades,

problemas, dúvidas e angústias em nosso dia a

dia! Esses gigantes, que são maiores que nós e

intimidam nossa carne, serão mortos tal qual

foi abatido Golias: pela fé! E a nossa coragem

para lutar não virá da confiança em nós

mesmos, mas, virá somente das poderosas e

eficientes promessas de Deus!
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