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LEMBRAI-VOS, ARREPENDEI-VOS, VOLTAI...

UM CAMINHO A PERCORRER
Os Israelitas são marcados em suas histórias
pelas vitórias conquistadas quando o povo se
fazia fiel, e por grandes fracassos quando este
mesmo povo pecava contra Deus.
É interessante entender que após
a separação e a perda da comunhão
com Deus, o caminho que os israelitas
percorriam para voltar a comunhão
era maior e mais doloroso do que se
permanecessem na presença de Deus.
Temos exemplos claros como os quarenta
anos no deserto após a saída do Egito, o
maior expoente desta história, é saber
que o povo hebreu poderia ter cumprido o
caminho até a terra prometida num período
de quarenta a cinquenta dias.
Tudo isto foi acarretado devido a forma
com que se comportavam diante de Deus,
desobedecendo e desonrando ao Senhor,
e assim, depois se negavam a percorrer o
caminho que os aproximavam de Deus.
Veja na Bíblia Sagrada os cominhos para
se chegar a comunhão com Deus:
“Buscai ao Senhor e a sua força; buscai a

sua face continuamente”, 1Cr 16.11.
“E se o meu povo que se chama pelo
meu nome, se humilhar, e orar, e buscar
a minha face, e se converter dos seus
maus caminhos, então eu ouvirei do céus,
perdoarei seus pecados e sararei a sua
terra”, 2Cr 7.14.
“Eu sou o Senhor, vosso Deus, andai nos
meus estatutos, e guardai as meus juízos, e
executai-os”, Ez 20.19.
“E dizia a todos: Se alguém quer vir após
mim, negue-se a si mesmo, e tome a cada
dia a sua cruz, e siga-me, Lc 9.23.
“Fazei todas as coisas sem murmurações
nem contendas, para que sejais
irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus
inculpáveis no meio de uma geração
corrompida e perversa, entre a qual
resplandeceis como astros no mundo;
retendo a palavra da vida, para que no dia
de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido
nem trabalhado em vão”, Fl 2.14-16.
“Segui a paz com todos e a
santificação, sem a qual ninguém verá o
Senhor”, Hb 12.14.

PÁGINA

1/1

