522 - O Falso sucesso dos que praticam o mal

Quebra – Gelo: Você já teve a sensação que os maus prosperam e quanto
quem busca fazer o bem só encontra dificuldades?
Texto Bíblico: Jeremias 12.1-4
Introdução
A indagação que Jeremias apresenta, e que muitos de nós partilhamos.
Muitas vezes vemos pessoas que vivem na pratica do mal e parecem
prosperar. Isso muitas vezes nos causa estranheza e questionamos o por que
da vida ter esse tipo de situação que foge à nossa lógica. Tem momentos que
parece que quanto mais nos esforçamos para fazer o que é certo, mais as
coisas se complicam enquanto outros escolhem o caminho mau e parecem
prosperar. Nesses horas precisamos refletir sobre algumas coisas.
1. O Sentimento de Injustiça
É como se em algum momento nos sentíssemos injustiçados pela vida.
(Ml. 2.17 e 3.5). Devemos cuida para não cairmos na armadilha da inveja.
Além da inveja ser um pecado, é algo que atrasa nosso vida nos impedindo
de ver e viver o que Deus tem para nós e ainda invejamos uma vida ou
situação que não vale a pena ser desejada. Portanto guardemos nosso coração
da inveja.
Nossa carnalidade muitas vezes limita nossa visão e nos impede de
ver além. Deus é justo. Aqueles que prosperam no pecado está se afundando
sem perceber. Deus tem o tempo e forma certa de abençoar os seus. Quem
tem Jesus tem tudo!
2. A Falsa felicidade
Geralmente essas pessoas te muitos bens e muitas oportunidade Mas tem
algo que só Jesus pode dar. A salvação! Nem dinheiro nem influencia
podem adquirir isso. Só quem tem Jesus e caminha na presenta dele
realmente é feliz.

Além das Salvação existem outras coisas que só Deus pode dar e o
dinheiro não pode comprar ( verdadeira paz, boa consciência, vida
transformada, plenitude de graça)
Aparentar felicidade não significa estar feliz de verdade. Além do mais
a felicidade do mundo e baseada em coisas finitas, quem direciona sua fé
para Jesus baseia sua felicidade no que é eterno.

3. Deus nos conhece
Deus sabe o nível de nossa sinceridade e compromisso com ele. Ele sabe
o quanto lutamos por certas coisas. Deus sabe, o quanto sofremos devido a
certas situações. Por ele nos conhecer ele tem um propósito especial pata
cada um de nós, para desfrutar disso, precisamos confiar no Senhor e em
seus planos perfeitos.
Deus sabe exatamente o que estamos sentindo, e não está indiferente a
isso. Deus se importa conosco. Confio que em sua imensa sabedoria ele
sempre faz o melhor.

Conclusão
• Não é porque parece que os outros estão bem, que de fato estão.
• O que Deus tem para nós é bem maior do que do o que vemos aqui
nessa vida.
• Um dia veremos o que realmente vale a pena, (reino de Deus, Céu) e
perceberemos o quanto nos entristecemos e nos revoltamos por coisas
e situações tão insignificantes.
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