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Uma das maiores bençãos que um verdadeiro crente tem é conhecer a voz de Deus. É possível ouvir a voz de
Deus hoje, assim como Abraão e Moisés ouviram – tão claramente quanto Samuel e Davi ouviram – tão
indubitavelmente quando Paulo, Pedro e os apóstolos ouviram.
Deus sempre buscou por um povo que honraria e temeria a sua voz. Porém, em nossos dias, muitas vozes imitam
a voz de Deus e milhares estão sendo enganados. Depositam as suas vidas nas mãos de um professor ou
pregador que se torna um deus para eles. Mas ninguém é infalível e você precisa conhecer e ouvir a voz de Deus
diretamente, a fim de julgar o que está sendo ensinado.
Além disso, dentro dos nossos corações existem muitas vozes, todas fingindo ser a voz do próprio Deus. Se você
confiar em qualquer uma dessas vozes sem comprová-las na Palavra de Deus, será enganado! Existe a voz da
nossa carne, a voz da nossa vontade obstinada, a voz do inimigo e a voz do mundo. Todas são doces, gentis e
prometem: “Este é Deus falando!”
Deixe-me contar-lhe quem certamente será enganado: aquele cristão que pensa que não será enganado – aquele
que uma vez ouviu verdadeiramente, mas que agora se move por impressões e vozes que não vieram do lugar
secreto. Não somos infalíveis e nem toda a palavra que ouvimos vem de Deus.
Apenas aqueles que valorizam a voz do mestre a ponto de esperar por ele são os que o ouvirão. Deus nos diz:
“Se você quer ouvir minha voz, ore no secreto e eu irei te recompensar publicamente” (veja Mateus 6:6).
Ocupação, luxúria, cobiça e os cuidados da vida podem sufocar a sua voz.
Deus quer te falar uma nova palavra hoje! Se você quer ouvir a sua voz corretamente, fique sozinho com ele. A
sua presença sempre acompanha a sua voz e, se dedicar tempo em sua Palavra, o Espírito Santo confirmará tudo
através das escrituras. Este é o caminho para a verdadeira alegria e paz.
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