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QUEM VIVE POR PRINCÍPIOS NÃO PRECISA DE SINAIS
“Jesus lhe disse: Se não virdes sinais miraculosos e prodígios de modo nenhum
crereis”. João 4.48.
Mas afinal, o que é um princípio? Viver uma vida pautada em princípios bíblicos
é apenas um “jargão” evangélico ou é algo que realmente traz mudanças em nossas
vidas?
A palavra princípio significa a origem, a causa, um rudimento, uma verdade absoluta.
Um princípio é algo que não muda, difere-se de uma opinião, de uma boa ideia, não é
relativo e não está preso a um contexto histórico, a uma época específica ou a um
costume. A Bíblia é um livro que contém inúmeros princípios, verdades absolutas que
não se prendem ao contexto histórico ou à época em que foram escritas: São princípios,
verdades eternas.
Todo o ser humano tem uma atração pelo sobrenatural, então é natural as
pessoas irem atrás de sinais, de coisas espantosas, não que Deus não faça coisas
inexplicáveis, com certeza que sim, mas não pode ser isso o que norteia as nossas vidas.
Nossas vidas têm que estar alicerçadas nos Princípios da Palavra de Deus, tais
como: autogoverno, soberania, caráter, individualidade, mordomia, união, semeadura
e colheita.
“Os preceitos do Senhor são retos, e alegram o coração; o mandamento do Senhor é
puro, e ilumina os olhos”. Salmos 19.8.
“A exposição das tuas palavras dá luz; dá entendimento aos simples”. Salmos 119.130.
“Porque estes mandamentos são lâmpada, este ensino é luz e as correções da disciplina
são o caminho da vida”. Provérbios 6.23.
Creio que estes três versículos já são suficientes para nos motivarmos a viver
pelos Princípios da Palavra de Deus.
1. Como eu me classificaria em relação a este assunto?
• Sou uma pessoa que vive por princípios Bíblicos ou busca sinais para
direcionar a sua vida?
2. Em quais dos princípios citados anteriormente eu tenho encontrado dificuldade
para aplicar em minha vida?
3. Você lembra de alguém que ao invés de viver por princípios anda atrás de
sinais? O que você aprende com este exemplo?
4. Diante do que vemos hoje, qual será a nossa atitude daqui para a frente?
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