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A quem Sirvo?
Quais são os seus lugares de refúgio hoje?Cuidado, seu refugio pode
ser um ídolo!
Certamente fomos criados para refletir a glória de Deus
●

Gn 1:26 26Então disse Deus: "Façamos o homem à nossa

imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os
peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de
toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem
rente ao chão". Gn 1:27 Criou Deus o homem à sua imagem, à
imagem de Deus o criou; homem e mulher os criou.
●

Rm 11:34-36

36

"Quem conheceu a mente do Senhor? Ou

quem foi seu conselheiro?
recompense?

35

Quem primeiro lhe deu, para que ele o

36

Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A

ele seja a glória para sempre! Amém.”
●

1Co 10:31 Assim, quer vocês comam, bebam ou façam

qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus.
Nascemos e fomos criados com uma direção e somente o Senhor
pode trazer significância a nossas vidas como bem disse Agostinho - “Oh
Senhor,Tu nos fizeste para Ti mesmo e nossos corações estarão sempre
inquietos até que encontremos descanso em Ti”.
Oração: Faça uma auto-analise e veja quem tem direcionado sua vida.
Você tem refletido a glória de Deus.
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Crises todos terão, Jesus afirmou isto: Jo 16:33 Tenho-vos dito isto,
para que em mim tenhais paz; no mundo tereis aflições, mas tende bom
ânimo, eu venci o mundo. Se deixarmos de lado a superficialidade religiosa
e examinar com aprofundamento nossas atitudes, veremos quem é nosso
deus: “A quem adoramos na hora da crise? Qual a nossa crença? Em quem
confiamos? Sim, sob a perspectiva e afirmação de Deus, todo homem foi feito
para adorar. A Bíblia nos ensina que as pessoas foram criadas para adorar
exclusivamente ao Deus único e verdadeiro; entretanto, pessoas buscam
satisfações em si mesmas, em algo ou em alguém que não seja Deus.
Sempre que o homem tenta satisfazer seus anseios em substitutos, o
resultado disso será frustração e vazio”.
Como escreveu C.S. Lewis - “O mundo apresenta uma carência
inconsolável e tenta satisfazer o vazio dessa carência com muito trabalho,
prazer, lazer, dinheiro, saúde, família, realizações, fama, mas o vazio
permanece”.
A busca por satisfação ou realização em outra fonte que não seja
Deus, é ato de idolatria. Um ídolo é algo vazio, sem poder, sem vida, sem
nada. Lembre-se: “um deus é aquilo no qual buscamos a plenitude do bem e
no qual encontramos refúgio nas horas de necessidades”1.
Se as pessoas se curvarem diante de Deus na hora da crise, para
adorá-lo com exclusividade e obedecê-lo incondicionalmente, deixariam de
buscar soluções em deuses falsos e vazios, dos quais surgem expressões:
“Não dá mais”, “a separação será melhor pra mim!”, “se o outro fizer a parte
dele, prometo mudar.”, “preciso ser mais amado”, “se eu tivesse mais
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dinheiro”,“perdoar está fora de questão”. A crise, certamente revela “quem” é
o nosso Deus e a quem adoramos.2
O seu refugio é seu tesouro….Qual é o seu tesouro? Mt 6:21 Pois
onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração”,se seu deus
é o Dinheiro Jesus declara em Mt 6:22b. Vocês não podem servir a Deus e
ao Dinheiro".
O seu tesouro pode ser Deus ou um ídolo. Você já fez uma escolha,
retrate a si mesmo como Paulo o fez, que nosso alvo seja 2Tm 1:3: “Dou
graças a Deus, a quem sirvo com a consciência limpa, como o serviram
os meus antepassados,...”
Oração: Onde você tem buscado refugio? Qual o seu tesouro? Peça a
Deus que lhe mostre se existe algum ídolo em sua vida. Se o seu refugio não tem
sido em Deus, é porque outra coisa ou pessoa é o seu tesouro, é o seu ídolo. Se
arrependa e busque a Deus. Deixe Ele tomar o lugar que pertence somente a Ele.
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