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Em Isaías 43, nosso Deus reforça o seu caráter em sua relação com o seu povo.

1. Deus está conosco.
Em qualquer situação, seja ela boa ou ruim, Deus está conosco. Ele preenche nossa maior necessidade, Ele nos
proporciona o sentimento de segurança, Ele não nos deixa sozinhos. Sua presença nos trás segurança e
confiança.
“Quando você atravessar as águas, eu estarei com você; quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão.
Quando você andar através do fogo, não se queimará; as chamas não o deixarão em brasas.” (Is. 43:2)
“Não tenha medo, pois eu estou com você…” (Is. 43:5a)
2. Deus Age.
Ele não está somente conosco, mas age em nosso meio. Ele não está alheio, somente assistindo tudo o que nos
ocorre, mas está gerindo e dosando tudo. Deus tem ação em meio ao seu povo, seja para nos livrar do mal, seja
para nos consolar, seja para nos edificar. Ele age, e nada pode impeder o seu agir!
“Eu, eu mesmo, sou o Senhor, e além de mim não há salvador algum.” (Is. 43:11)
“Desde os dias mais antigos eu o sou. Não há quem possa livrar alguém de minha mão. Agindo eu, quem o pode
desfazer?” (Is. 43:13)
3. Ele faz coisas novas.
Grandes coisas Deus fez por nós, nunca devemos esquecer os seus grandes feitos em nossa vida. Mas devemos
direcionar nosso olhar para as coisas que Ele ainda fará. Não podemos nos prender no passado, perdendo
perspectivas do que Ele ainda fará.
Deus é bom em nos surpreender com um novo prover e novos feitos.
“Esqueçam o que se foi; não vivam no passado.” (Is. 43:18)
“Vejam, estou fazendo uma coisa nova! Ela já está surgindo! Vocês não a reconhecem? Até no deserto vou abrir
um caminho e riachos no ermo.” (Is. 43:19)

