
PASTORAL: DIA 11/4/2021

Humilhar, provar e saber

Lugar  árido,  com vegetação  inexistente  ou  rara,  escassez  de

água e pouca probabilidade de precipitação atmosférica (chuva). No sentido

geográfico, esse é o conceito de deserto.

Para  além de um lugar,  a  bíblia  nos  ensina  que o  deserto  é

sinônimo  de  dificuldade,  sofrimento  e  luta.  Designa,  ademais,  provações  e

perseguições sofridas pelo povo de Deus. Elias fugiu pelo caminho do deserto,

quando perseguido por Jesabel.  Davi,  quando perseguido pelos  seus inimigos,

acampou  no  deserto.  Jesus  passou  quarenta  dias  e  quarenta  noites  de

provações no deserto.

A  peregrinação  do  povo  de  Deus  rumo  à  Terra  Prometida

também não foi, nem de longe, uma aventura prazerosa e fácil. Pelo contrário, o

povo enfrentou diversas dificuldades,  entre elas,  a fome (Ex. 16.3),  a sede (Ex.

15.22),  e  a  guerra  (Ex.  17.22).  Podemos  elencar  ainda  o  cansaço,  as  brigas

internas, o desânimo, entre outras.

O povo viu a olho nu os milagres realizados no Egito, tais como as

pragas e a abertura do mar vermelho e, mesmo assim, murmuraram, idolatraram

e não confiaram totalmente em Deus. Não julguemos! O povo lá representa a

Igreja cá.

Não saímos  do  deserto  irmãos!  Estamos  em  peregrinação.  Só

que dessa vez, rumo a Canaã celestial. E quando olhamos para o texto de Dt 8.2,

Deus nos explica qual a razão de nos levar para o deserto:

1. Humilhar: Deus permite as provações para nos humilhar. A

humilhação objetiva aplacar a nossa arrogância e altivez. Por

natureza, somos soberbos e orgulhosos.  Lutas  em nossa vida

servem para nos fazer semelhantes a Cristo;

2. Provar: Deus nos envia para o deserto para nos purificar. O

fogo apura o metal precioso. Deus apura o crente. Provar o



caráter  significa  separar  as  impurezas.  Conformar-nos  à

imagem de Cristo, o primogênito entre muitos irmãos (Rm 8.29);

3. Saber: Deus nos conhece por inteiro. Não o contrário. Ele nos

mostra que somos fracos,  ingratos,  inseguros  e desconfiados

justamente nos momentos de dificuldade.

 Nos  momentos  de  desafio,  a  exemplo  deste  que  estamos

passando, a nossa tendência é revelar insatisfação, ingratidão, ou, então, não

confiar na providência do Senhor, como fez o povo de Israel no deserto. Quando

for tentado a reclamar, lembre-se do propósito para Deus em levar sua família ao

deserto.

Deus estava com o povo no deserto. Ele não nos abandona. Ele

nos prova, mas nos assiste em nossa fraqueza. Acredite no cuidado de Deus (1 Pe

5.7).


