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NÃO ABRA MÃO DA SUA CONFIANÇA
“Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm;

ela será

ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que,
quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que ele prometeu;
pois em breve, muito em breve aquele que vem virá, e não demorará.
Mas o justo viverá pela fé. E, se retroceder, não me agradarei dele. Nós,
porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que
crêem e são salvos” (Hebreus 10.35-39).
Não abra mão de sua confiança. Como você entende essa frase?
Em seu cotidiano onde você vê e ouve tantas coisas ameaçadoras,
onde tens colocado sua confiança?
Nas promessas de Deus ou no que o mundo têm lhe dito?
Estive lendo o testemunho de uma irmã em Cristo que há alguns
anos atrás teve um diagnóstico de câncer de mama, os médicos diziam
que seu tratamento seria muito agressivo e que havia a possibilidade de
seqüelas como manchas pelo corpo, notícias ruins chegando e as pessoas
ao seu redor também não lhe ofereciam muito encorajamento.
Mesmo assim, ela decidiu vencer, chegando a conclusão de que
deveria encher-se do espírito de Deus, meditar em Sua palavra, para ouvir
somente a voz de Deus.
Ao tomar essa posição, ela estava lutando para manter sua
confiança e não retroceder e sucumbir diante do seu problema.
Sabe qual foi o resultado para essa coragem? Ela recebeu a cura.
Assim como aquela irmã, todos nós somos atacados, tentados a
recuar e desistir de nossa confiança. Até nossos heróis da Bíblia tiveram
que enfrentar situações que desafiaram sua fé no Senhor.
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Abraão receber uma ordem clara de Deus para que saísse de sua
parentela à peregrinar por uma terra totalmente desconhecida e mesmo
estando obedecendo a Deus ele encontrou em seu caminho um
governante que cobiçou sua esposa, teve que entrar em guerra para
defender seu sobrinho, mas mesmo assim continuou confiando em Deus.
Moisés que foi chamado por Deus para cumprir a missão de libertar
o povo do Egito manteve-se firme mesmo quando nem o próprio povo a
ser liberto acreditava na obra que Deus estava para realizar em favor
deles.
Quando você é ameaçado, quando fica doente e se vê sozinho sem
ninguém que você possa dividir suas dores e medos... você tem confiança
de que Deus está contigo o tempo todo? Ajudando e fortalecendo você
até que este dia mal acabe?
Quando se está inserido em situações de crise em que desejamos
com todas as forças não vivenciá-las, aqueles momentos na família, no
trabalho, no ministério em que parece que não existe saída, nem uma
única pessoa que te encoraje, o que você faz com sua confiança?
É preciso focar no Senhor, manter os olhos fixos em Deus, ou seja,
alimentar sua fé e confiança. E isto não acontece se enchermos a mente
de filmes e novelas que transmitem seus valores distorcidos e diabólicos.
Infelizmente quando os casamentos são atacados, alguns “crentes”
ao invés de buscarem em Deus a solução de seus conflitos, acabam
cedendo as muitas sugestões da sociedade corrompida e para reacender a
“chama do amor” até apelam para bugigangas de loja de sex shop e
conselhos de personagens de novelas. Não abra mão de sua confiança em
Deus para salvar seu casamento!
Você pode até enfrentar muitas lutas, mas se você mantiver sua
confiança no Senhor, no final você se alegrará, você terá vitória.
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Entenda que o Espírito que Deus colocou em você, não é de medo,
nem de desistência.
Se você crer montanhas se moverão, se você confiar serás salvo e
ricamente recompensado, pois em breve muito em breve aquele que vem,
virá e não demorará.
Quem não abre mão da confiança encontra a riquíssima
recompensa do Senhor, o justo viverá pela fé.
Você não é dos que retrocedem e é destruído, mas do que crê e é
salvo.
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