Vida alinhada com Deus
É recomendado por medida de segurança e maior
durabilidade dos pneus de um veículo que se faça com
certa periodicidade o alinhamento do automóvel.
Normalmente suspeitamos de que algo não está correto,
quando ao dirigir soltando as mãos do volante por breve
tempo, percebe-se que o veículo desvia-se para direita
ou para esquerda. Quando isto ocorre, é certo que o carro
está desalinhado e necessita de manutenção.
No relacionamento com Deus, isto também pode
ocorrer. Podemos estar desalinhados em relação aos Seus
planos, nos desviamos dos Seus propósitos, nos
desajustamos dos princípios de Sua Palavra!
No livro do Êxodo, encontramos o relato do povo
que se desalinhou rapidamente da adoração para a
idolatria. Apesar de terem vivenciado de maneira tão
fantástica e sobrenatural as manifestações de um Deus
único e exclusivo, que os libertou da escravidão do Egito,
o povo se corrompeu adorando uma escultura feita por
mãos humanas, desalinhando-se do Plano de adoração
ao único e verdadeiro Deus.
“Então o Senhor disse a Moisés: Desça, porque o
seu povo, que você tirou do Egito, corrompeu-se. Muito
depressa se desviaram daquilo que lhes ordenei e
fizeram um ídolo em forma de bezerro, curvaram-se
diante dele, oferecerem-lhe sacrifícios, e disseram: “Eis
aí, ó Israel, os seus deuses que tiraram vocês do Egito”.
Ex.32.7-8
Na primeira carta a Timóteo, Paulo menciona
aqueles que tiveram suas vidas desalinhadas por
cobiçarem o dinheiro: “Pois o amor ao dinheiro é a raiz
de todos os males. Algumas pessoas. por cobiçarem o
dinheiro, desviram-se da fé e se atormentaram com
muitos sofrimentos.” 1Tm.6.10.

Na segunda carta a Timóteo, Paulo alerta contra
o falso ensino, desalinhado e prejudicial, aplicado por
líderes que se desviaram da verdade:
“Estes se desviaram da verdade, dizendo que a
ressurreição já aconteceu, e assim a alguns
pervertem a fé. 2Tm. 2.18
Há outros fatores que desalinham nosso
relacionamento com Deus: Ansiedade, amargura,
imoralidade, preguiça, etc. Nossa inclinação natural
tende constantemente para o desalinhamento!
Entretanto, Deus nos dá os recursos para
corrigirmos os desvios e mantermos nossa vida e
coração alinhados a Ele.
- Dependência do Seu Espírito: “... vivam pelo
Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da
carne.” Gl.5.16.
- Dedicação em Oração: “Orai sem cessar” 1Ts, 5,17
- Obediência a Palavra: “Quem tem os meus
mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama.
Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu
também o amarei e me revelarei a ele” Jo. 14.21
Necessitamos, diariamente, nos apresentarmos
a Deus para um “check up”, permitindo que Ele nos
“alinhe” de acordo com os padrões dEle, por meio de
Sua graça e para Sua glória!
Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração;
prova-me, e conhece as minhas inquietações. Vê se
em minha conduta algo te ofende, e dirige-me pelo
caminho eterno. Sl. 139.23,24
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