CONSERTANDO OS MEUS CAMINHOS
Juizes: 6.1-10
“A vereda (caminho) do justo é como a luz da alvorada, que brilha cada vez mais até a plena
claridade do dia. Mas o caminho dos ímpios é como densas trevas; nem sequer sabem em
que tropeçam.” (Provérbios 4.18,19)
Deus lhe trouxe aqui hoje, para te ajudar e começar a colocar sua vida em ordem.Você
precisa parar de TENTAR e parar de ficar protelando a situação, você precisa assumir sua
vida hoje. Seja sincero, nem você agüenta mais viver desta maneira não é mesmo? Jz 6.1-10 Israel estava naquela situação porque não havia dado ouvidos à Palavra do Senhor: Veja o
destaque do verso 10. Você quer andar para frente? Você quer consertar os caminhos da sua
vida? Você quer curar sua alma aflita? Coloque sua vida sob a Palavra de Deus. Seja um
crente de verdade, e você verá como as coisas vão para o lugar certo. “Submetam-se a Deus.
Resistam ao Diabo, e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus, e ele se aproximará de
vocês! Pecadores, limpem as mãos, e vocês, que têm a mente dividida, purifiquem o coração.”
(Tiago 4.7,8)
1. SUBMETA SUA VIDA A DEUS.
2. RESISTAM ÀS TENTAÇÕES DO DIABO. Em seguida o texto tem outras duas ordens para
manter o diabo longe, do contrário ele volta para tentar e atormentar sua vida!
3. MANTENHA AS MÃOS LIMPAS.
4. TENHA UM SÓ CORAÇÃO PURIFICADO. Um coração puro, focado em Deus é o segredo.
Olhe pra cá... Sua mente está dividida? Não? Sim? Se a resposta é sim você precisa focar a
sua mente em Deus e na Sua vontade. ·Algumas dúvidas muito comuns nos corações dos
brasileiros: Crer ou não crer? Eis a questão! - Será que devo buscar somente a Deus ou aos
amuletos da fé, ou aos santos também? - Será que posso seguir Jesus através da igreja e do
esoterismo? - Será que entrego minha vida ou não? Solta a corda, libere as amarras, puxe a
âncora e deixe hoje, Jesus levar sua vida por completo. Não fique reservando áreas de sua
vida. Mas, faça uma entrega por completo de sua vida a Cristo! SAQUEADORES DAS
BÊNÇÃOS: Às vezes nos perguntamos: Porque tudo o que estou fazendo não está
produzindo o que deveria produzir? Porque não está dando certo? Muitas vezes nos
encontramos na mesma situação que Israel. Existe uma profecia que questiona isto: Juízes
6.8,9 “Assim diz o SENHOR, o Deus de Israel: Tirei vocês do Egito, da terra da escravidão. Eu
os livrei do poder do Egito e das mãos de todos os seus opressores. Expulsei-os e dei a vocês
a terra deles.” Atenção: VEJAM ONDE SEUS CAMINHOS OS LEVARAM. VOCÊ PRECISA
DEIXAR DEUS CONSERTAR O SEU CORAÇÃO: Jz 6.12 e 13. Gideão achava que Deus era
o culpado por toda desgraça que estava acontecendo com seu povo. O coração de Gideão
estava ruim, amargo, azedo. Deus não é culpado das escolhas erradas que você fez sem
consultá-lo, das palavras que você falou sem meditar. Deus não vai realizar uma obra grande
em sua vida com um coração ruim, duro, medíocre, covarde, sujo, petrificado. COM UM
CORAÇÃO RUIM VOCÊ SÓ ATRAIRÁ PESSOAS COM O MESMO CORAÇÃO PARA
PERTO DE VOCÊ! “Quando Gideão viu que era o Anjo do SENHOR, exclamou: ?Ah,
SENHOR Soberano?! Vi o Anjo do SENHOR face a face!" Disse-lhe, porém, o SENHOR: "Paz
seja com você! Não tenha medo. Você não morrerá". (Juízes 6.22,23) Deus quer trazer paz e
confiança em seu coração para arrumar os seus caminhos. Não tenha medo, mas
confie no SENHOR! Deus convoca Gideão para conduzir o povo de Israel ao livramento e à
vitória. O desafio de confiar no SENHOR foi grande. Somente com trezentos homens Gideão
lideraria o povo à vitória contra os incontáveis do exército inimigo. Veja Juízes 7.12. A questão
agora não era mais a força do exército de Israel, ou quantos soldados bons e valentes eles
tinham. MAS, A FORÇA DO DEUS DE ISRAEL! Para endireitar os seus caminhos e obter
vitória diante dos problemas e desafios da vida, faça a sua parte e Deus fará a dele, mesmo
que você não entenda, simplesmente obedeça. Se você precisa hoje a noite quebrar os elos
que manteve com satanás, volte e quebre. Seja livre em nome de Jesus Cristo. O Senhor diz:
“Ora, a fé é a é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não vêem.

De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se
aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam."
(Hebreus 11.1,6) Amigo(a), nesta história Gideão consertou sua vida, endireitou seu caminho
e venceu com Deus! Você deseja ser um fracassado ou um medroso? Você precisa agora
decidir confiar toda a sua vida a Jesus Cristo, entregando todo o seu ser a Ele. Você deseja
ser soldado de Cristo ou Cavalo do Inimigo? De que lado você está? Hoje sua vida pode dar
uma virada de 180º. Graus!!! Sabe qual é a chave para começar a mudança? Sl 34.18-19. “O
senhor está perto dos que tem coração quebrantado e salva os de espírito abatido. O justo
passa por muitas adversidades, mas o SENHOR o livra de todas;” Decida hoje endireitar os
seus caminhos colocando sua vida totalmente nas mãos do Senhor Jesus Cristo. Confie
somente a Jesus o perdão de seus pecados e a sua salvação. Reconheça a necessidade de
mudança, de entrega total a Cristo, pois só assim terás um novo recomeço em sua vida.
Somente com um viver debaixo da Palavra de Deus, em submissão e obediência a Ele,
teremos forças para resistir ás tentações do Diabo, da nossa carne e deste mundo perdido, e
vencer os problemas e desafios que se levantam contra nós dia a dia. Amém!
De seu pastor e amigo Reinaldo Figueiredo Leareno.

