
Você é exemplo? Fabio GrigorioE Ele Agirá!
Todo início de ano traz consigo o seus desafios, novos sonhos, novas experiências 

e com eles por vezes vêm também a insegurança, o medo, o desejo de controlar e tantos 
outros sentimentos e comportamentos.

Quando olhamos para o Salmo 37.5, que diz: “Entregue o seu caminho ao Senhor; 
confie nele, e ele agirá”, somos levados a observar os três verbos que são usados e 
consequentemente refletir sobre suas implicações em nossas vidas e a maneira como 
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Pela recuperão da Karen e que os 
sintomas pelos quais ela operou 

desapareçam de sua vida.
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pretendemos conduzi-las.
O primeiro verbo que surge é “entregue”. Este verbo possui a ideia de retirar, de mover uma pedra, fazer 

rolar. Retirar algo que pode estar impedindo uma passagem ou acesso a algum lugar, como em Gênesis 29.3 
os pastores estavam removendo a pedra para que as ovelhas pudessem beber água. O convite é para que 
entreguemos o nosso caminho, a nossa jornada, ou como poderia também ser usado aqui, o curso da nossa 
vida. Remover das nossas próprias mãos e deixar rolar para as mãos do Senhor. Não querer controlar todos os 
nossos sonhos, não segurar em nossas mãos o que jamais será controlado por nós.

O segundo verbo que podemos observar é “confie”. Quem confia normalmente confia em algo ou em 
alguém. Nossa confiança pode estar na condição financeira alcançada, pode estar na excelente formação 
acadêmica obtida, como também pode estar no próprio vigor físico ou em alguma pessoa que temos ao 
nosso lado. O desafio do salmista é que o foco da nossa confiança não seja nenhuma destas coisas, pois são 
frágeis, passageiras. O convite é que a nossa confiança seja depositada no Senhor, aquele que de fato é 
confiável, que proporciona segurança e nunca falha. Vale lembrar o que as Escrituras também nos ensinam no 
Salmo 20.7: “Uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso 
Deus.”

Por fim o terceiro verbo que podemos notar é “agirá”, ou poderíamos dizer, executará, trabalhará, 
preparará, obterá, fará.... Podemos ver aqui que os resultados obtidos serão os que Ele realizar e não apenas 
frutos das nossas próprias ações. Há um Deus que está atento ao que está acontecendo e está atuando.

Entregue, confie... e Ele agirá. Isso não significa que devamos viver nossas vidas de braços cruzados 
esperando que o Senhor faça com que todas as coisas boas aconteçam. Significa de devemos sonhar, encarar 

Esquecidos e Perdidos
Todos os objetos encontrados na igreja até o mês 
de Dezembro (inclusive Bíblias) serão doados. 
Caso você tenha perdido algo é tempo de 
encontrar (estão no armário na N6).

os novos desafios, viver as novas experiências, mas tudo 
isso certos de que não controlamos todas as coisas, de 
que precisamos entregarmos nas mãos do Senhor, nos 
deixarmos ser direcionados por Ele, depositarmos nossa 
confiança neste Deus soberano na certeza de que Ele 
está agindo, mesmo quando temos a impressão de que 
não. Certos de que Ele fará, não necessariamente o que 
queremos ou esperamos, mas o que, sem dúvida, é 
melhor para os seus filhos, pois é Ele mesmo quem 
também nos diz: “Aquietai-vos, e sabei que eu sou 
Deus...” Sl 46:10a

Nascimento
Louvamos a Deus juntamente com Michael e 

Carla Mazzel pelo nascimento da Júlia  no dia 
27/01. Que o Senhor dê aos pais força, graça e 
sabedoria para criá-la em Seus caminhos.
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Faça sua inscrição ao final do culto
Retomamos os ensaios dia 04/fevereiro


