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BUSCANDO A DIREÇÃO DE DEUS

Guiarei os cegos por um caminho que não conheceram, farei que caminhem por veredas
desconhecidas; tornarei as trevas em luz perante eles, e as coisas tortas endireitarei. Essas
coisas lhes farei, e nunca os desampararei. (Isaías 42.16).
Deus sempre teve o cuidado de guiar os seus filhos. Podemos ver este cuidado
quando Ele os guiava através de uma nuvem, durante a sua peregrinação no deserto, até
chegarem a terra prometida.
Em Números 9.15-23, podemos ver como era isso na prática e de onde podemos
extrair muitas lições para as nossas vidas, hoje.
Estamos vivendo dias difíceis, onde precisamos diariamente tomar decisões e ter
muito cuidado para não perdermos a direção de Deus.
1. O primeiro ponto a ser considerado, é para que direção estamos olhando. O
povo de Israel não podia tirar os olhos da nuvem pois corriam o risco de ficarem
desorientados no deserto. Há muitas direções para as quais podemos olhar, em que
direção estamos olhando?
2. Com toda a certeza além de olhar na direção certa temos que estar dispostos a
obedecer às ordens que Deus nos dá. Pagamos um preço alto pela nossa
desobediência. Quem desobedece anda sem direção!
3. A nuvem se movendo, muitas vezes de forma inesperada, exigia muita
paciência por parte do povo, pois teriam que desmontar o acampamento e
começar a andar novamente. Geralmente não estamos dispostos a sair do
comodismo de nossas vidas para seguirmos as orientações de Deus e acabamos sem
direção.
4. A maioria de nossos problemas são o resultado de não buscarmos a direção de
Deus para as nossas vidas. Geralmente queremos muito fazer ou ter algumas
coisas, mas nunca nos perguntamos se isto é a vontade de Deus para nós. ´
5. Hoje já não temos uma nuvem física sobre nós, mas o Espírito Santo que em
nós habita é quem pode e quer nos dar direção, mas para isso é necessário
desenvolvermos um relacionamento íntimo com Ele, para que aprendamos a ouvir a
sua voz e nos submetermos a sua direção.
6. Você lembra de alguma situação onde você não seguiu a orientação de Deus e tudo
deu errado? E outra situação onde você se submeteu a direção de Deus e as coisas
andaram maravilhosamente bem?
7. Então estejamos nós onde estivermos ou fazendo o que estivermos fazendo nunca
nos esqueçamos de OLHAR PRÁ NUVEM!
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