Mensagem pregada pelo Pastor Guilherme de Amorim Ávilla Gimenez na Igreja
Batista Betel, em 11 de setembro de 2016, às 10:15.
SÉRIE: VOCÊ NUNCA ESTARÁ SOZINHO
TEMA: CONFIE, CONFIE, CONFIE
2 REIS 6.15
"Eis que estou convosco todos os dias". (Mateus 28.20b)

E QUANDO NÃO HÁ MAIS O QUE FAZER?
Há momentos em que estamos diante de uma situação tão caótica, difícil
e insustentável que não sabemos o que fazer. Não temos forças, ânimo ou
estratégias para mudar o que está a nossa frente. O que as pessoas fazem
quando estão em situações assim?
“Assumo a presidência do Brasil... O momento é de esperança e de retomada
da confiança no Brasil”. (Michel Temer – 31 de agosto de 2016.)
Nutrir esperança! Isso é o que as pessoas fazem. Depois de catástrofes,
grandes problemas, situações muito difíceis de serem resolvidas, as pessoas
tentam se agarrar a alguma esperança.
A grande questão é: como nutrir esperança? De onde virá a esperança
diante do caos? Uma boa dica bíblica está no famoso verso encontrado em 2
Coríntios 5.7:
“Porque vivemos por fé, e não pelo que vemos”. (2 Coríntios 5.7)

A esperança está conectada diretamente com a fé. A esperança não tem
como base o que vemos ou os prognósticos positivos, mas sim a fé em Deus.
Há situações em que olhar para os lados nos fará desistir. Mas, nesses
momentos, olharemos para o Senhor e seguiremos em frente.
A EXPERIÊNCIA DE ELISEU E SEU SERVO
O povo de Israel estava sendo perseguido pela Síria. Eliseu, profeta de
Deus, estava orientando o rei de Israel para que os sírios não descobrissem onde
estavam os exércitos acampados. O rei da Síria descobriu que Eliseu estava na
cidade de Dotã e enviou para lá uma grande tropa com cavalos e carros de
guerra (verso 14). Eles chegaram de noite e cercaram a cidade.
“O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã e, quando saía,
viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. Então
ele exclamou: ‘Ah, meu senhor! O que faremos?’ " (Verso 15)
Você já chegou a uma situação parecida em que exclamou “o que
faremos”? Às vezes, passamos por situações tão perigosas como sermos

rodeados por um exército. Ficamos pasmados diante de tantas lutas que nos
cercam. O que fazer diante disso?
“Depois da explosão, tudo ficou escuro e quase me sufoquei com a fumaça.
Fechei meus olhos e não quis abri-los mais. Tinha medo de ver o que estava ao
meu redor”. (Bashar – sobrevivente de atentado na Síria.)
Fechar os olhos não é a melhor opção e, às vezes, não é possível. Então,
a única coisa que podemos fazer é confiar. Vai contra nossa natureza, mas é a
única alternativa.
CONFIAR NÃO É NATURAL
“O profeta respondeu: ‘Não tenha medo. Aqueles que estão conosco são mais
numerosos do que eles’". (Verso 16)

Reação natural: medo - olhar para o que nos cerca e ficar apavorados com os
números e as perspectivas.
Reação de fé: ter confiança, vencer o mundo e seguir em frente.
“Se você é cristão, então prepare-se para ir contra a natureza humana e aprenda
a descansar em Deus”. (Guilherme Gimenez)
CONFIAR É VER AS SITUAÇÕES COM UMA PERSPECTIVA ESPIRITUAL
“E Eliseu orou: ‘Senhor, abre os olhos dele para que veja’". (Verso 17a)
O servo de Eliseu teve medo, reagindo de maneira natural ao que estava
acontecendo. Eliseu orou por seu servo. É interessante o conteúdo da oração.
Eliseu pede para que o Senhor abra os olhos do servo para que ele veja. Mas,
ver o quê? Ele já tinha visto os exércitos sírios. Essa era a imagem que estava
diante de seus olhos. Havia, porém, algo a mais para ver, algo que Eliseu já tinha
visto.
“E Eliseu orou: ‘Senhor, abre os olhos dele para que veja’. Então o Senhor abriu
os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo
ao redor de Eliseu”. (Verso 17)
Desde o verso anterior, Eliseu havia visto algo diferente. Algo poderoso e
animador: os exércitos de Deus. O servo ainda não havia visto, por isso estava
assustado.
PERSPECTIVA NATURAL – A visão das tropas sírias
PERSPECTIVA ESPIRITUAL – A visão dos exércitos de Deus
As duas realidades estavam presentes, mas a espiritual dependia da fé,
de um relacionamento com Deus e da esperança que vem do Senhor. A
perspectiva espiritual só existe para quem confia em Deus.

“A perspectiva espiritual dos fatos nos enche de esperança, pois percebemos
que o Senhor está do nosso lado e não há ninguém ou algo que seja maior do
que Ele”. (Guilherme Gimenez)
“Filhinhos, sois de Deus, e já os tendes vencido; porque maior é o que está em
vós do que o que está no mundo”. (1 João 4.4)
SIMPLESMENTE CONFIE. MESMO QUANDO VOCÊ NÃO VIR NADA...
Meu conselho a você é esse: confie. Ainda que você não veja os exércitos,
ainda que esteja cansado, ainda que o desânimo tenha tomado conta de sua
vida. Ainda assim, confie. Espere em Deus. Alimente seu coração com a
esperança que vem dele.
A história termina com uma frase poderosa:
“Assim, as tropas da Síria pararam de invadir o território de Israel”. (2 Reis 6.23b)
Ainda que você não veja nada, confie. E, movido por confiança, tente
enxergar o que Deus está fazendo. Tente enxergar as reais possibilidades que
estão ao seu redor. Tente andar mais por fé do que por vista.
“Diante das lutas da vida, temos que escolher confiar em Deus, ainda que tudo
esteja difícil e que, aparentemente, não haja esperança. Apenas confie. E abra
os olhos para enxergar o que Deus fará”. (Guilherme Gimenez)

