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O TESTE DA CONFIANÇA (LIÇÃO 2) 

Mas ele sabe o meu caminho; se ele me provasse, sairia eu como o ouro. Jó 23.10. 

 

Shalom queridos de Deus...  Lembre Sem confiança em Deus, a vida é horrível. Por isso devemos confiar nEle quando 

não entendemos, quando o céu silencia, quando não vemos a provisão para o amanhã. 

 

Estamos sempre sentindo que precisamos de uma resposta para o dia de amanhã. Mas você já percebeu que as 

respostas para o amanhã geralmente só chegam no dia de amanhã? Nesse sentido, é como a história do maná, em 

Êxodo 16, o alimento só chegava pela manhã e durava um dia só. Quando Deus enviou o maná do céu, Ele proibiu os 

israelitas de pegarem mais do que necessitassem para aquele dia. Creio que esse tenha sido um teste de confiança. 

Pense a respeito. Estamos no meio do nada, e Deus faz chover comida sobre nós. Há o suficiente para todos. 

Poderíamos pegar o suficiente para uma semana, mas Deus diz: "Não, não faça isso. Pegue somente o que precisar 

para hoje e deixe o restante no chão; não toque nele". 

 

Nossa mente pequena imediatamente entra em ação, questionando: “ - Mas, se eu não pegar toda a comida, será um 

desperdício. Deus não é Deus de desperdício, então esta palavra não pode ter vindo dEle; - Se eu pegar apenas o 

suficiente para hoje, o que acontecerá se não houver mais amanhã? Vou passar fome; - É melhor eu pegar um 

pouquinho a mais, no caso de Deus não agir.” Essas palavras vem da nossa alma que se preocupa em demasia e nos 

faz desconfiar de Deus o nosso Pai. 

 

Mas também nos lembramos do que aconteceu quando os israelitas pegaram mais do que o suficiente para um dia. A 

comida apodreceu e começou a cheirar mal. Creio que muitos de nós temos coisas apodrecendo e cheirando mal em 

nossa vida porque ficamos muito ocupados tentando pegar hoje a provisão do dia seguinte. Mas seríamos muito mais 

felizes e aproveitaríamos mais a provisão de Deus se simplesmente aprendêssemos a confiar nEle. Então vai aqui 

algumas orientações: 

 

Confie em Deus na sua família: Como acontecem problemas em nosso lar, são lutas financeiras, enfermidades, 

confusões e outras coisas mais que estamos acostumados a ver, e daí vem muitos pensamentos em nossos corações. 

Sentimos desejo de abandonar tudo, pensamos que Deus nos abandonou que não nos ouve mais com relação a família. 

Mas tudo isso são pensamentos tolos que devemos repreender e voltar a confiar em Deus. Isso tudo são testes e testes 

de confiança. Então passe no teste, espere, confie, o Senhor vai falar com você, vai agir em seu favor. Veja o Salmo 

146:5-10 (leia) 

 

Confie em Deus no seu trabalho: Como somos acometidos de lutas nessa área da nossa vida, no nosso trabalho se 

levantam enviados malignos para nos atormentar. Passamos a maior parte de nossas vidas no trabalho, e lá deve ser 

lugar de paz, mas o inimigo lança dardos para atormentar e atrapalhar, e daí questionamos a Deus, se lá é mesmo o 

nosso lugar... Precisamos nessa hora entender que ainda que tudo esteja difícil não podemos tomar decisões 

precipitadas, pedir demissão, chutar o balde, pode ser que venhamos a nos arrepender depois. É preciso confiança em 

Deus, e saber que Ele vai agir, e se temos orado e não tem vindo resposta nenhuma da parte de Deus de forma clara, o 

melhor a fazer é esperar e confiar que o Senhor vai agir, ou ele melhorar aquele ambiente de trabalho, ou vai te dar um 

outro lugar para trabalhar. A Bíblia nos diz que nenhum de seus planos pode ser frustrado: Jó 42:1-2; 

 

Confie em Deus na sua vida financeira: Ah Meu Deus que assunto complicado é a questão financeira, como nos 

enrolamos com facilidade nesta área... Hoje há uma facilidade muito grande para se comprar a crédito, e as pessoas 

não gastam tempo planejando, pensando, fazendo cálculos, confiam demais em dinheiro que ainda não chegou no seu 

bolso, esse não é o nosso papel, precisamos confiar em Deus. E o pior são alguns que são da igreja e acham que 

podem fazer as loucuras que Deus vai ajuda-los. Muito pelo contrário queridos discípulos, se você é imprudente, Deus 

vai te ensinar a duras penas que você precisa ser mais controlado em sua vida financeira. Não é muito difícil 

encontrarmos alguém que está endividado e a ponto até mesmo de pensar em se matar ou fazer outra loucura, não 

pense e nem faça isso, confie no Senhor, Ele vai te ajudar, porém vai te ensinar a ser controlado também. E na vida 

financeira, o que nos garante vitória é a nossa fidelidade ao Senhor, leia Malaquias 3:8-11, lá nos diz que Deus vai 

abrir as janelas dos céus sobre nossas vidas, porém diz também que quem não é fiel pode sim atrair maldição sobre 

sua vida, então atraia as bênçãos de Deus sobre ti e sua casa: Seja fiel ao Senhor; 

 

Confie em Deus em todas as outras áreas da sua vida, amorosa, profissional, nos estudos e etc. 

 


