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Davi reconhece a grande misericórdia de Deus quando diz: “Falo da tua fidelidade e da tua salvação. Não
escondo da grande assembleia a tua fidelidade e a tua verdade” (Salmos 40:10).
Davi era grato a Deus por esse grande amor, porque era profundamente consciente das suas próprias falhas:
“Pois incontáveis problemas me cercam e as minhas culpas me alcançaram, e já não consigo ver” (Salmos
40:12). Não importa o quão seriamente as pessoas têm pecado, o amor de Deus ainda as alcança. Ele enviou o
seu Filho como um sacrifício para este propósito.
“O teu amor é melhor do que a vida! Por isso os meus lábios te exaltarão” (Salmos 63:3), Essa vida é curta!
Mesmo assim, o amor de Deus durará para sempre. Daqui um bilhão de anos, Jesus será tão suave e amoroso
quanto é agora.
A maior proclamação da sua gentileza é o louvor. Pare e pense por um momento: Deus não está bravo com você.
Se estiver pronto para abandonar os seus pecados, pode ser perdoado e restaurado nesse exato momento. A
Palavra diz que nada pode ficar entre o nosso Senhor e nós: nenhum pecado, nenhuma culpa, nenhum
pensamento de condenação.
Se você realmente entender o quão terno ele é contigo - o quão paciente, o quão cuidadoso, o quão pronto para
perdoar e abençoar - não seria capaz de se conter. Você gritaria e o louvaria até não ter mais voz!
Amado, Jesus está voltando - e estamos limpos. Estamos prontos para ir. Você tem um Pai terno e amoroso que
se importa contigo. Ele recolheu cada lágrima que você já derramou. Tem visto cada necessidade. Conhece cada
pensamento seu - e te ama!
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