
 

ATITUDES DE QUEM CONFIA EM DEUS - 1:Co 1:27-29
 

É fácil confiar em Deus? 
Vivemos segundo nossa conveniência e consciência, numa 
sociedade moderna que se afasta cada vez mais dos princípios 
do Senhor, impondo um ritmo de vida corrido e com uma 
rotina estressante, plantando em nossos corações a semente 
da incerteza, minando nossa fé e confiança de um futuro 
melhor no Senhor. 
Como confiar em um Deus que é naturalmente anormal? 
É necessário que a nossa postura como cristãos seja firme e 
sólida, pois se permitirmos que o inimigo nos influencie através 
dos valores e costumes que a sociedade divulga como certos e 
justos, nos sujeitaremos e lentamente seremos condicionados 
a acreditar que Deus se afastou de nós, pois não se manifesta 
mais de forma visível com grandes prodígios e milagres como o 
fazia segundo os relatos da bíblia. Vejam e meditem sobre 
estes exemplos de como o Senhor se manifestou de forma 
anormal: 
Lc 1:31-35 - Nosso Senhor Jesus veio ao mundo de forma 
anormal, pois foi gerado pelo Espírito Santo de Deus no ventre 
materno. 
Mt 20:18-19 - Mt 28:5-6 - Para vencer a guerra Ele não mata 
seu inimigo, Ele morre. 
Mt 6:14-15 - Mt 18:21-22 - Ele perdoa e te manda perdoar 
quem não merece perdão. 
Ex 14:16 - Ele manda um idoso de mais de 80 anos abrir o mar 
com um pedaço de pau.  Você por certo já ouviu um ditado 
popular que diz: “Deus escreve certo por linhas tortas”, ora, 
tudo o que o Senhor faz é perfeito, soberano e tem um 
propósito, e muitas vezes Ele usa os instrumentos ou as 
situações mais inusitadas para cumprir a Sua vontade em 
nossas vidas.  
É preciso compreender e aceitar que Deus não é normal, antes 
de tudo, O Senhor é a perfeição.  
Gn12:1-3 - Deus chama um pagão idolatra. Por quê? 
Sabemos que Deus abomina a idolatria, no entanto começa a 
formar um povo através de um idólatra, filho de um sacerdote 
pagão. Deus poderia ter escolhido qualquer pessoa, mas dá 
uma ordem para esse pagão: para sair da terra e do meio da 
família dos pais e irmãos e seguir para um lugar que não 
conhecia, uma terra distante.  E faz promessas para ele: “Vou 
te Abençoar” e “Você será uma benção”.  
Abrão provavelmente aprendeu com o pai dele a fazer ídolos, 
mas com certeza nunca havia escutado qualquer ídolo falar 
com ele. E quando Deus falou a Abrão, ele apenas creu e 
obedeceu à ordem do Senhor sem questionar. 
Um ex-pagão que confia em Quem prometeu. 
O mais importante não é você acreditar na promessa e sim 
confiar em Quem prometeu. E quando Deus falou a Abrão, ele 
apenas creu e obedeceu à ordem do Senhor sem questionar. A  

 
 

 
 
 

partir deste momento, em que ouviu a voz de Deus, Abrão 
muda seu jeito de viver e de tomar suas decisões. 
Gn 13:7-11 - Abrão tem atitudes de quem confia no 
verdadeiro Deus que lhe fez promessas. 
Abrão toma uma decisão baseada na confiança em quem fez a 
promessa, é óbvio que a primeira vontade é de ir para o lado 
mais bonito, mais promissor, mais fácil; entretanto ele toma a 
decisão de deixar o sobrinho escolher primeiro, abrindo mão 
de seu direito de escolha. 
Nm 23:19 - Não ando mais pelo que vejo e sim pela confiança e 
fé naquele que não é homem para mentir e nem filho do 
homem para se arrepender das suas promessas. 
Gn 14:12-23 – O Senhor Deus que prometeu e cumpriu.  

Abrão confiava tanto no Deus da promessa que sai para 

guerrear antes mesmo de ser abençoado. E com apenas 318 

homens treinados, Abrão vence o inimigo em maior número e 

retorna vitorioso com toda a família de seu sobrinho Ló, seus 

bens e o povo que fora aprisionado.  

E aqui vemos que Abrão reconhece que Melquisedeque, rei de 

Salém, é um sacerdote e adorador do Deus altíssimo, o mesmo 

Deus em quem ele confia e por isso lhe oferece o dízimo de 

tudo o que conquistou na batalha. 

 Sl 37:3-5 - Quem confia no Deus da promessa sempre será 
vencedor, a vontade de Deus é soberana, boa, agradável e 
perfeita: quando o centurião se aproxima de nosso Senhor 
Jesus e pede por sua ajuda para a cura de um servo de sua 
casa, o centurião claramente demonstra a sua confiança e fé na 
autoridade do Senhor Jesus, mesmo sem conhecê-lo ou ser 
testemunha de seus milagres. O centurião simplesmente confia 
na palavra soberana e de autoridade do Senhor Jesus.   
A mulher que sofria 12 anos com uma hemorragia (separada do 
convívio social pois, pela lei judaica ela era considerada 
impura), gastara tudo o que tinha com os médicos sem resolver 
seu problema de saúde; mas a sua fé e perseverança fizeram-
na crer que um simples toque no manto do Senhor Jesus a 
curaria. Fé, atitude e posicionamento. 
Mt 8:1-3 O leproso confiou na bondade do Senhor Jesus e 
recebeu sua cura – Em várias situações, o Senhor Jesus realizou 
os milagres segundo a necessidade ou desejo de cada um, mas 
neste caso, o leproso se ajoelha diante do Senhor, e depois de 
adorá-lo diz que se for da vontade Dele, o Senhor, ele seria 
curado. A confiança é um dos princípios básicos num 
relacionamento e o Senhor nosso Deus e amado Pai nos ama 
de tal forma, que aguarda pacientemente pela nossa atitude 
de entrega e amor, para que sejam cumpridas todas as 
promessas em nossas vidas. 
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