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O povo de Deus tem um problema importante para enfrentar nesses últimos dias. Você crê que Deus é capaz de
vê-lo, enquanto os fundamentos do mundo são abalados? Satanás está rugindo como um leão enlouquecido e
existe confusão, violência e incerteza em todo o lugar.
Aqueles que confiam no Senhor, que fixam e estabelecem a sua confiança nEle, permanecerão firmes e verão a
salvação de Deus – com corações e mentes totalmente em paz. Eles viverão em paz, intocáveis pelo medo e pela
violência, dormirão sem receio das condições que os cercam, regozijando-se na alegria!
O Senhor perguntou a dois cegos que imploraram por misericórdia e cura: “Vocês creem que eu sou capaz de
fazer isso?” (Mateus 9:28). Quando eles responderam positivamente, seus olhos foram abertos (veja versículo
29).
Hoje, o Senhor pergunta-nos: “Você crê que Eu sou capaz de te dirigir e conduzir? Crê que Eu ainda trabalho em
seu favor? Ou você abriga pensamentos secretos de que Eu te abandonei e te decepcionei?”
Diversos versículos nas escrituras trazem grande conforto e segurança para os nossos corações:

“Quem confia no Senhor está seguro” (Provérbios 29:25)
“Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se pode abalar, mas permanece para
sempre” (Salmos 125:1)
Confiem nele em todos os momentos, ó povo... pois ele é o nosso refúgio” (Salmos 62:8)
A Palavra de Deus é repleta de promessas gloriosas para todos os que confiam nEle! Continuamos querendo
fazer as coisas, abandonar coisas, fazer sacrifícios, trabalhar e sofrer. Mas tudo o que Ele mais deseja é a nossa
total confiança. Sua Palavra é clara. Nada satisfaz mais a Deus do que a nossa fé: “Sem fé é impossível agradar a
Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam”
(Hebreus 11:6).
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