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TESTE DA SEGURANÇA lição 4 

Em Isaías 3.1, lemos: “ Porque eis que o Senhor, o Senhor dos Exércitos, tira de Jerusalém e de Judá o sustento e 

o apoio, todo sustento de pão e todo sustento de água.” Aqui, o Senhor está dizendo que ele está tirando de seu povo 

todo apoio humano. 

 

O que acontece conosco quando nossos apoios — escoras — são tirados de nós? Descobrimos em que estamos 

realmente nos apoiando; onde estamos enraizados e firmados. Vou dar um exemplo: Você já viu quando algumas 

pessoas querem plantar determinadas árvores a partir de uma muda, elas colocam do lado a pequenina árvore uma 

estaca fincada e amarra a arvorezinha na estaca, até que a árvore cresça e tenha raízes para se sustentar, pois o vento e 

a chuva poderiam acabar com ela antes de crescer. Quando somos recém-convertidos, também somos assim. Quando 

começamos a andar com Deus, precisamos de um sistema de apoio, algo que nos ajude a ficar firmes e fortes. Precisa-

mos de um grupo de pessoas ao nosso redor para que estudemos a Bíblia, oremos e busquemos ao Senhor. Se não 

tivermos esse sistema de suporte, quando vierem as tempestades da vida contra nós, nos arrastarão para longe. 

 

Esse sistema de apoio pode ter várias formas, mas seja ele qual for, logo Deus irá começar a tirá-lo de nós. Num 

primeiro momento, isso parece ser algo assustador porque não compreendemos direito e não gostamos muito disso. 

Pensamos muito assim quando já estamos a muito tempo nas células, chega a nossa hora de multiplicar, de sair em 

busca de outras almas de abrir a nossa célula, e ficamos muito inseguros, pensamos que não vamos conseguir viver 

sem a célula, sem a proximidade dos nossos líderes... É assim meu irmão e irmã, você não pode ter escora a vida toda, 

cobertura a gente tem que ter sim a vida toda, mas escora não; 

 

Os suportes que Deus começa a remover de nós podem ser coisas que nos dão grande prazer ou satisfação; coisas 

como cantar ou tocar um instrumento musical, ou ser parte do grupo de louvor. Então, subitamente, por alguma razão, 

perdemos essa posição, ou Deus exige que a deixemos. E então que descobrimos o quanto nosso senso de valor 

depende das coisas que fazemos. 

 

Mesmo depois que deixamos de fazer coisas mundanas e passamos a fazer obras cristãs quando aceitamos a Jesus 

como Salvador, ainda trazemos parte da bagagem e do lixo antigo conosco; ainda fazemos o jogo mundano, porém 

colocando nele uma maquiagem "cristã". Ainda tentamos alcançar certos privilégios por meio de manipulação. Ainda 

tentamos nos associar às "pessoas certas" para garantir que estaremos no "grupo certo" que nos ajudará a chegar aonde 

queremos. 

 

Precisamos aprender a parar de tentar nos promover e deixar que Deus nos coloque onde Ele quiser. Precisamos 

entender que Deus não tem de nos manter onde nos colocou. Agora, se eu me colocar em algum lugar, então eu 

mesmo tenho de "bancar" minha permanência ali. E isso não é nada fácil. Deus precisa derrubar muitas estacas nas 

quais temos nos apoiado para nos dar maturidade. Deus precisa tirar tudo em que nos apoiamos que não seja 

exclusivamente Ele. E Ele é um Deus de restauração. Restaura nossa mente, nossas emoções, nossa alma e nossa 

saúde.  

 

Quando começamos a restaurar um móvel antigo, valioso e belo, temos primeiro de raspar a tinta velha ou o verniz 

antes de aplicar um novo acabamento. Se você sente que certas coisas, pessoas ou situações estão sendo retiradas da 

sua vida, não fique chateado. Apenas continue cooperando com a obra que o Senhor está realizando. 

 

Não fique como o pequeno galho voando com o vento porque suas estacas foram tiradas. Ao contrário, firme a raiz 

para que um dia você possa tornar-se alto e estável e ser um carvalho de justiça. 

 

Você deve de repente estar se sentindo sozinho, sem ninguém para ajuda-lo, os amigos abandonaram, os familiares 

não se importam com sua situação, seu líder nem pergunta se você está passando por algum problema, talvez você já 

bateu em tudo que é porta e nada dá certo, parece que tudo que era sua segurança desmoronou... Fique tranqüilo, é um 

teste de Deus, acalme-se, confie em Deus, continue fazendo a ultima coisa que Deus mandou você fazer, tem coisa 

que a gente não entende enquanto está passando por ela, só vamos entender depois, e com Deus não é diferente, Ele 

quer saber se sua segurança está nele ou nos seus amigos, ou no dinheiro, ou na sua saúde, ou nos seus familiares. 

 

 


