Você crê que Deus está contigo?
Published on World Challenge (https://worldchallenge.org)

Você crê que Deus está contigo?

David Wilkerson (1931-2011)August 6, 2019
A pergunta mais importante que o povo de Deus encara nesses últimos dias é essa: “Você crê que Deus está
contigo? Você acredita que ele pode fazer o que for necessário para responder as suas orações e atender as suas
necessidades?” Esta é a mesma pergunta que o nosso Senhor fez aos dois cegos que clamaram por misericórdia
e cura. “‘Vocês creem que eu sou capaz de fazer isso?’ Eles responderam: ‘Sim, Senhor!’... E a visão deles foi
restaurada” (Mateus 9:28-30).
O Senhor pergunta a você, eu e à igreja: “Vocês creem que sou capaz de dar direção, conduzi-los e realizar a
minha vontade perfeita em suas vidas? Creem que opero milagres por vocês? Ou guardam pensamentos secretos
de que eu os esqueci e os decepcionei?” Deus não está interessado nas obras que realizamos por ele; ao
contrário, quer desesperadamente que confiemos nele.
Alguns cristãos incansáveis querem “abandonar tudo e se embrenhar em algum ministério em tempo integral”. De
fato, alguns estão vendendo as suas casas e negócios e se mudando com a família para algum ministério, sem
uma direção verdadeira do Espírito Santo. Ocasionalmente, Deus está nestes planos. Porém, na maioria das
vezes, ele não está.
Amado, Deus não quer as suas posses; não quer a sua casa, terra, carro ou qualquer outra posse material. Não!
Ele deseja a sua fé e que você estabeleça firmemente a sua confiança nele. Deseja a sua obediência e a Palavra
de Deus é clara de que ele se satisfaz somente com a sua 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). Permaneça firme e confie no Senhor, fixando e estabelecendo a sua
confiança nele. Ao fazer isso, você terá descanso, paz de espírito e será livre do medo. Que alegria é ter a certeza
de que o está agradando com a sua fé.
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