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RESUMO DA MENSAGEM
Este texto estuda basicamente a entrega, a confiança e, por fim, a espera no Senhor. Mas vamos entender melhor no que
implica esta passagem da Bíblia, sua interpretação e a explicação de suas palavras como desafios a serem superados e a
recompensa por essa superação.

COLOQUE EM DISCUSSÃO
1° DESAFIO: ENTREGA. A palavra “entrega” significa aqui “deixe seu fardo”. Em outras palavras, o salmista incentiva a pessoa
a deixar o seu fardo sobre o Senhor. A ordem “entrega o teu caminho ao Senhor” inclui todas as nossas atividades e negócios.
Isto está totalmente de acordo com o ensino geral das Escrituras. O apóstolo Pedro escreve que devemos lançar sobre Deus
toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós (1 Pedro 5:7). Além disso, é claro que esse princípio nos traz à memória
as conhecidas palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele diz: “Vinde a mim, todos os que estais cansados e oprimidos, e eu
vos aliviarei” (Mateus 11:28). Também no capítulo 22 de Gênesis Abraão entregou seu filho Isaac e descansou na providência
divina.
2° DESAFIO: CONFIA. A declaração “entrega o teu caminho ao Senhor” é seguida pela expressão “confia nele”. Isso nos ensina
que devemos ter em Deus o nosso guia. Devemos derramar todas as nossas preocupações diante do Senhor e confiar nele.
Devemos sempre estar completamente satisfeitos de que tudo o que Deus faz é bom. Por isso devemos lançar para longe de
nós toda nossa inquietude. Devemos confiar que Deus está no controle de todas as coisas. Ele é quem governa a história, sua
providência alcança cada átomo desse universo e Ele sabe encaminhar todas as coisas de acordo com conselho de sua perfeita
e sábia vontade.
RECOMPENSA: TUDO ELE FARÁ. Quando entregamos e confiamos no Senhor e nEle esperamos, diz a Bíblia que Ele trabalha
em nosso favor. Às vezes é difícil esperar, pois nós somos muito imediatistas e o tempo de Deus é diferente do nosso. Deus
tem prazer em fazer milagres, por isso não se desespere, aguenta um pouquinho mais, e a tua vitória virá. Tudo o que você
precisa fazer nesta hora é crer no Senhor, e crer não é acreditar, porque tem pessoas que acreditam, mas não confiam. Você
precisa confiar em Deus, pois a nossa relação com Ele tem que ser uma relação de confiança. Após dizer “entrega o teu
caminho ao Senhor e confia nele”, o salmista afirma que Deus agirá. A atuação da providência divina é uma realidade
inviolável; é uma certeza insuperável; é um fato irrevogável. Nada está além das mãos de Deus e alheio à sua vontade. Quando
achamos ser capazes de tomar sobre nós o governo de nossas próprias vidas, estamos fadados a decepção. João Calvino diz
que o único antídoto contra esse comportamento fracassado consiste em fixarmos nossos olhos na providência divina e
extrairmos dela consolação em todas as nossas angústias. Por isso a declaração “entrega o teu caminho ao Senhor, confia
nele, e ele o fará” é um conselho indispensável. Esse conselho tem implicações presentes, aqui e agora, mas também aponta
para uma maravilhosa realidade futura construída sob a base da justificação provida por Deus. Por isso o salmista completa:
“Ele fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu juízo como o sol do meio-dia” (Salmo 37:6).

CONCLUSÃO
Se você ainda não está completamente convencido se deve mesmo seguir confiando em Deus, saiba que quem confia em
Deus, não precisa mais ter medo. Ele nos protege, nos guia e nos leva por um caminho de amor, segurança e fé e traz paz em
meio as aflições. E quando a bíblia diz que “o mais Ele fará” quer dizer que: ELE FARÁ TUDO; FARÁ COMPLETO; FARÁ SEMPRE
MAIS E MELHOR; e FARÁ MAIS DO QUE AS NOSSAS EXPECTATIVAS. Deus te abençoe!

