
  

Cristãs 

VOCÊ É DIFERENTE? 

  

"(...) 

Que grande nação! 

Que gente sábia! 

Nunca vimos nada igual!" 

Deuteronômio 4.6b The Message 
  

Que é que não consegue diferenciar o certo do errado? 
  
Lembro-me da propaganda do presunto da Sadia. É antiga, eu sei! 
Bem, uma criança com os olhos vendados consegue identificar qual era o presunto da 

marca Sadia. Uma criança, um toque com o dedo e o sabor era notório. 
O gosto, uma sensação, revelou o produto certo! 
  
Discernir é diferenciar, distinguir, é conhecer, medir, avaliar bem, é julgar! 

Quem é que não sabe separar o que é bom daquilo que é ruim? 
Quem não tem discernimento entre certo e errado? 

  
                Logicamente existem casos e casos, existem complexidades que exigem um olhar mais 
apurado e certamente não será com um toque, ou por um sabor, que se identificará o "certo". 
Mas, de um modo geral, posso afirmar que qualquer um consegue estabelecer diferença entre o 
certo e o errado. 

  
Pensando assim, porque é necessário considerar as leis do Senhor? 
Você já não tem condições para discernir? 
  
No livro de Deuteronômio, a segunda Lei ou a repetição da Lei, Moisés discursava ao 

povo ressaltando a importância da observação e perseverança nos caminhos do Senhor. 
  
Moisés também ressalta o impacto, os efeitos colaterais da obediência à Deus! 
  
O fiel não é capaz simplesmente de discernir o certo do errado. Sendo obediente ele tem 

uma característica mais excelente, ele sabe diferenciar aquilo que é BOM daquilo que é MUITO 
MELHOR. 

  
Aquele que é de Deus percebe o MUITO MELHOR por que "na Lei do Senhor medita de 

dia e de noite". Significa dizer que seu modo de vida é orientado pela vontade de Deus. Essa 
pessoa resiste ao estresse da vida porque é bem alimentado e sabe esperar o tempo certo! Ele 
entende qual é o Caminho melhor, e não só isso, ele anda por Esse caminho. Discernimento e 
prática, percebe? 

  
O "seu certo" leva em conta a Lei do Senhor? 
Consegue identificar quando é a sua própria vontade e quando é a vontade de Deus? 
  

Pense Nisto 
  
Aquele que se esvaziou e viveu entre os homens, viveu de forma a mostrar que o MUITO 
MELHOR de Deus está à porta. Ele deseja entrar e fazer morada! 
  
Transformar água em vinho, pegar homens comuns e transformá-los em pescadores de homens, 
são exemplos da transformação do bom em algo muito melhor. 
  
O mundo todo, todas as pessoas, percebem a beleza "de Deus" no fiel! 
É hora de preferir O Melhor. É nesta decisão que começa a transformação! 
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Ore 

  
"Soberano Deus, 
                Eis-me aqui. Quero estar Contigo! 
  
Guarda a Tua Palavra no meu coração. 
É neste conhecimento que saberei a Tua vontade para minha vida. 
                
É em Nome de Jesus Cristo que oro a Ti, 
Amém" 
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