DIREÇÃO
O que dirige minha vida?
As provas que Deus nos permite passar não são para Ele ter um resultado sobre nós, pois
Ele já nos conhece no mais profundo do nosso ser, mas é para nós mesmo nos conhecer e
nos deparar com a nossa realidade.
Deuteronômio 8:
1
Cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais, e vos
multipliqueis, e entreis, e possuais a terra que o SENHOR prometeu sob juramento a
vossos pais. 2Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o SENHOR, teu Deus, te guiou
no deserto estes quarenta anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que
estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. (ARA)
É através das adversidades e tribulações que verdadeiramente sabemos quem somos e o
que existe dentro de nós.
Jeremias 17:
9
Enganoso é o coração, mais do que todas as
coisas, e desesperadamente corrupto; quem o
conhecerá?
10
Eu, o SENHOR, esquadrinho o coração, eu provo
os pensamentos; e isto para dar a cada um segundo
o seu proceder, segundo o fruto das suas ações.
(ARA)
Esquadrinhar = Examinar de maneira minuciosa;
analisar detalhadamente; procurar exaustivamente.
Provérbios 4:
20
Meu filho, preste atenção ao que digo; ouça bem minhas palavras.
21
Não as percas de vista; mantenha-as no fundo do coração.
22
Pois elas dão vida a quem as encontra e saúde a todo o corpo.
23
Acima de todas as coisas, GUARDE SEU CORAÇÃO, pois ele dirige o rumo de sua vida.
24
Evite toda conversa maldosa; afaste-se das palavras perversas.
25
Olhe sempre para frente mantenha os olhos fixos no que está diante de você.
26
Estabeleça um caminho reto para seus pés; permaneça na estrada segura.
27
Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda; não permita que seus pés sigam
o mal. (NVT)
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