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Alguns pensam que os crentes devem sempre ser otimistas, sempre certos do caminho que estão seguindo,
sempre realizados e satisfeitos, porém, muitas vezes, os nossos sorrisos camuflam a dor, confusão e tristeza.
Todos os verdadeiros homens e mulheres de Deus experimentaram tais coisas. Se você sente-se quebrado
espiritual, física e emocionalmente, certo de que sem uma infusão sobrenatural da força de Cristo simplesmente
não pode continuar, não está sozinho. Mas tenha certeza de que existe uma vitória completa para você!
A bíblia está repleta de histórias de grandes homens de Deus que chegaram no limite daas suas forças. Davi foi
um exemplo de “homem segundo o meu [de Deus] coração” (Atos 13:22), mesmo assim, algumas vezes, ele foi
sobrecarregado com remorso, depressão e emoções negativas de todos os tipos. “Estou encurvado e muitíssimo
abatido; o dia todo saio vagueando e pranteando” (Salmos 38:6).
Por que Davi passou por tais perdas e confusões na sua vida? Parte disso aconteceu como resultado do seu
pecado, do qual se arrependeu profundamente, mas, também, foi para que um caráter piedoso fosse forjado nele.
Não houve um único instante em que o Espírito Santo não estivesse com Davi, mas foi permitido que ele
chegasse ao esgotamento algumas vezes.
Deus promete força aos seus ungidos: “Bendito seja o Senhor, pois ouviu as minhas súplicas. O Senhor é a
minha força e o meu escudo... Meu coração exulta de alegria, e com o meu cântico lhe darei graças” (Salmos
28:6-7). Se você clamar, ele derramará a sua força sobre ti: “Quando clamei, tu me respondeste; deste-me força e
coragem... Ainda que eu passe por angústias, tu me preservas a vida... estendes a tua mão direita e me livras”
(Salmos 138:3, 7).
Você pode confiar no Senhor para te ajudar em qualquer circunstância na sua vida. A Palavra de Deus é cheia de
promessas gloriosas e o nosso Senhor alegra-se com a nossa fé e confiança. Não deixe de confiar no Senhor,
assim como Davi, e se torne cada dia mais forte.
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