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Enquanto o mundo acumula, o povo de Deus compartilha.

Devocional 08/40 – 29.03.2020
COMO MANTER O EQUILÍBRIO DIANTE DO CAOS?

ONDE BUSCAR A CONFIANÇA PARA SUPERAR O MEDO?
                                   por Gema Sordi

       

“Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer
ao Senhor: Tu és meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus, em quem confio.” (Salmo 90.1,2)

Texto-base: Salmo 91

Essas  perguntas  estão  em  minha  mente  nestes  últimos  dias,  e  é  possível  que  estejam

presentes  na  mente  de  muitos.  O  inesperado  bate  a  nossa  porta;  o  improvável  toma  forma;

simplesmente emissão de alertas. Quando tudo estava tranquilo, a vida seguindo normalmente, os

compromissos sendo cumpridos, a agenda sendo seguida, eis que chegou a notícia de um vírus que

estava trazendo morte em um país distante. Aparentemente não se tratava de algo que pudesse

nos preocupar; afinal, era muito longe e dificilmente chegaria até aqui. “Vida normal, seguramente

isso vai passar rápido”. Foi isso que pensei e segui a vida normalmente.

Em pouco tempo, as notícias foram tomando um rumo que colocou o mundo todo em

alerta, pois o vírus, altamente contagioso, avançava rapidamente, trazendo mais e mais mortes em

vários países, alcançando um grande número de pessoas. O medo começou a se instalar por todo o

lado. Até que o inevitável passou a acontecer.

Minha pergunta foi:  “como assim; está se alastrando rapidamente e vindo também para o

Brasil?”.

Não  houve  tempo para  me preparar!  Isto  mesmo,  sem muitos  alertas,  sem o  “soar  das

trombetas e buzinas”, a ordem foi dada: todos precisam parar e esperar até a onda passar. 

O  que  começa  a  acontecer  então?  Nosso  país  começa  a  viver  uma  unidade  nunca

experimentada antes. Há um despertar da urgente necessidade de adaptação ao isolamento para a

preservação da vida diante da ameaça do contágio,  da morte e da destruição. Dia após dia,  as

atividades vão diminuindo, a circulação de pessoas desaparecendo, as ruas tornando-se desertas, a

ameaça batendo à porta de todos. Instala-se o medo e a insegurança de forma visível.

E agora, para onde ir? Onde posso encontrar meu lugar seguro? 

O Salmo 91 nos ajuda a encontrar um lugar seguro.  Debaixo das asas do Pai,  estaremos
guardados do mal. Ali, encontramos respostas para tempos difíceis, como este que estamos vivendo
hoje. Há uma promessa para o povo de Deus. NEle temos nossa esperança.

Portanto, minha conclusão é: que privilégio saber que a minha segurança está no Senhor,
Este que fez os céus e a terra, que me formou a Sua imagem e semelhança, que me conhece desde
o ventre  da minha mãe e que escreveu os  meus dias  quando nenhum deles  ainda havia.  Ele

O QUE DEUS ESTÁ ME DIZENDO?  O QUE VOU FAZER A RESPEITO?



conhece o meu pensar e sabe como estou e que sem Ele eu não vou conseguir passar por este
deserto.

O Salmo 139 me traz a segurança e a certeza de que o Senhor conhece tudo sobre mim, até
mesmo os meus pensamentos. Sendo assim, Ele cuidará de mim.

Meu recado para você que está lendo, mesmo em tempos de guerra é: devemos lembrar
que recebemos do SENHOR a alegria da salvação em Jesus Cristo e que como seus seguidores
devemos procurar ser sal e luz e levar a esperança aos corações. 

Se você estiver preocupado, busque ao Senhor em oração, que Ele cuidará de você.

Segue meu abraço, em nome de Jesus Cristo, nosso Amado Pai.

Música sugerida: Sonda-me, Usa-me (Aline Barros)

https://www.youtube.com/watch?v=MzLBmGf1fSQ   
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