
 

Deus está conosco a cada segundo. 

Ó SENHOR Deus, tu me examinas e me conheces. Sabes tudo o que eu faço e, de longe, 

conheces todos os meus pensamentos. Tu me vês quando estou trabalhando e quando estou 

descansando; tu sabes tudo o que eu faço. Antes mesmo que eu fale, tu já sabes o que vou 

dizer. Estás em volta de mim, por todos os lados, e me proteges com o teu poder. Eu não 

consigo entender como tu me conheces tão bem; o teu conhecimento é profundo demais 

para mim. Salmo 139.1-6 

 

Esta semana, ouvi uma música antiga que diz “Eu ando com meu Deus na rua, e quando 

chego em casa ele está comigo. Eu falo com meu Deus na hora de dormir, e logo quando 

acordo digo: Eis me aqui. Sou de Jesus! E mesmo atarefado sempre estou ligado. Eu não abro 

mão da presença, e no partir do pão em cada comunhão. Graças, graças por tudo!” 

Certamente, quando Kleber Lucas escreveu a canção “Não posso te deixar”, ele se inspirou no 

Salmo 139 e na certeza que ele nos dá, de que podemos contar com a presença e o cuidado 

de Deus para com cada um de nós, a cada segundo. 

O Salmo 121.4 afirma que O protetor do povo de Israel nunca dorme, nem cochila. Deus não 

pisca, não é pego de surpresa. Nem mesmo a Covid-19 tirou-lhe o sono. Ele continua 

soberanamente administrando seu plano perfeito. Ele está bem acordado, observando e 

agindo. Suas ações podem ser silenciosas, mas sempre são reveladas no tempo certo, e nós 

somos prova disso! 

Estamos vivendo um tempo de provação, no qual não somente nossa saúde precisa ser 

preservada, mas também a nossa fé. É em momentos como esse, de grandes dúvidas e 

incertezas, que a fé que temos em Deus é testada, e isso acontece para que sejamos 

fortalecidos no Senhor, e somente nEle! (Efésios 6.10). Se estávamos acostumados a 

encontrar forças em qualquer outra fonte, Deus está nos ensinando a redirecionarmos o foco, 

a voltarmos à essência do cristianismo, ao nosso primeiro amor. 

Com o passar do tempo, fomos entulhando nosso relacionamento com Deus com coisas 

menos importantes, ao ponto de nos satisfazermos com essas coisas. Nesse processo, Deus, 

a fonte de todas as bênçãos, tornou-se mais distante, misterioso, inacessível. Nós 

adoecemos, e Deus está nos chamando para o caminho da cura. Deus não se afastou, assim 

como o pai do filho pródigo, ele continua no mesmo lugar, aguardando ansiosamente nosso 

retorno. 

Que retornemos ao caminho da cura, o caminho de um relacionamento íntimo com Deus. 

Fora desse caminho, só há enfermidades físicas, emocionais e espirituais. Vamos? 
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