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“E Deus viu tudo o que havia feito, e tudo havia ficado muito bom” (Gênesis 1:31). Nos capítulos 1 e 2 de
Gênesis, lemos sobre a criação magnífica de Deus. Adão e Eva tinham total comunhão com o Pai no Jardim do
Éden – porém, havia, também, uma serpente no jardim. “Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais
selvagens que o Senhor Deus tinha feito” (Gênesis 3:1). Esta criatura astuta e traiçoeira tentou Eva, que envolveu
o seu marido no esquema e ambos renderam-se à sua voz.
Quando o pecado entrou no mundo, a comunhão com o Pai foi quebrada (veja Gênesis 3:1-19). E desde então,
sempre existiu “uma serpente no jardim” – algum tipo de desafio, oposição ou tribulação preparada para nos
afastar do nosso Pai. Deus poderia ter evitado isso na origem, porém, tudo faz parte do seu plano. A expressão
“testando a sua coragem” significa ver do que você é feito, demonstrar o seu verdadeiro caráter. A não ser que
passe pelo teste, não saberá o quão forte você é em Jesus Cristo, quanto poder ele depositou em ti e a autoridade
que tem em seu nome.
Vemos isso quando Deus permitiu que os inimigos permanecessem na terra de Israel para os testar. “São estas
as nações que o Senhor deixou para pôr à prova todos os israelitas que não tinham visto nenhuma das guerras
em Canaã (fez isso apenas para treinar na guerra os descendentes dos israelitas, pois não tinham tido experiência
anterior de combate)” (Juízes 3:1-2). Deus poderia ter capacitado os Israelitas para destruir os cananeus, a fim de
que outros inimigos não se levantassem contra eles, porém, ele deixou aqueles adversários para os desafiar.
Qual é o seu inimigo – a serpente no seu jardim? Ansiedade ou medo? Sentimento de rejeição? Solidão e
isolamento? Pecado secreto? Deus quer curar todas estas coisas através do seu amor incondicional.
Tempestades podem vir, inimigos podem se opor a você, serpentes podem estar em seu jardim, porém, Jesus te
encherá com o seu amor, paz, alegria, vida e vitória!
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