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A solução 

Depois de ter meditado tantas passagens da Palavra 

de Deus transcritas neste livro, espero que também tenha 
chegado à importante conclusão de que Deus é a solução. 

Se você ainda tem dúvidas, dê um tempo para que a se-

mente fecunde e germine no seu coração.  

 

Deus, apesar de invisível, é uma evidente realidade e 

a solução para seus problemas, seja no lar, no trabalho, na 

escola, nos relacionamentos, nos momentos difíceis, nas in-

certezas, na solidão e até mesmo na prisão. Tenha fé que 

com Ele você sempre vencerá.  

 

É, entretanto, importante lembrar que o tempo de Deus 

não é igual ao nosso; um dia para Deus pode representar 

anos para nós. Ele sabe a hora certa e o que convém para 

cada um de nós no tempo d’Ele. 

 

Nosso tempo de vida ativa assemelha-se aos quarenta 

anos de travessia do povo eleito no deserto, no retorno do 

cativeiro (tempo de sofrimentos) para a terra prometida. 

Não foi nada fácil, mas os que confiaram na promessa de 

Deus venceram. Assim, os obstáculos normais do dia a dia 

não devem ser encarados como um sofrimento, e sim como 

um polimento necessário para nosso crescimento em dire-

ção do Reino definitivo, a Pátria Celeste.  

 

Se você sofre em virtude das situações que você julga 
anormal à rotina, seja qual for o seu problema, reflita: “Deus 



é a minha solução”. Tenha fé e creia nas promessas d’Ele, 

que diz:  

“Vinde a mim, vós todos que estais aflitos sob o fardo, e Eu 
vos aliviarei. Tomai meu jugo sobre vós e recebei minha 
doutrina, porque eu sou manso e humilde de coração, e 
achareis o repouso para as vossas almas” (Mt 11, 28-29). 

 

“Eu sou a luz do mundo; aquele que me segue não andará 
em trevas, mas terá a luz da vida” (Jo 8, 12). 

 

Imagine-se como alguém que está dentro de um poço 

fundo e escuro; só consegue enxergar alguma coisa 

quando olha para cima. E o que vê é o céu, nada mais além 

do céu, e lá está Deus também olhando para você. Quem 

sabe a situação em que você se encontra seja a oportuni-

dade de você voltar-se para Deus que o ama e te aguarda.  

 

Deus nos ama com amor infinito, amor ágape que vai 

muito além da nossa capacidade de compreensão. Por ve-

zes o sofrimento é o caminho permitido por Ele para promo-

ver o nosso resgate. Se Ele permite o obstáculo, em contra-

partida nos dá força para vencê-los. Percebemos que Deus 

age assim pelos ensinamentos da parábola do filho pródigo 

em Lc 15.  

 

Deus criou tudo perfeito e nos entregou para que sabi-

amente vivêssemos no paraíso. Faça uma reflexão: o que 

depende de você, somente de você, para que sinta esse 

amor grandioso de Deus? A vitória é certa para aqueles que 

têm fé nas promessas e seguem seus mandamentos. 

 

Deus quer estreitar os vínculos com você, aliviá-lo dos 

fardos pesados que o oprimem, ser sua luz e estar sempre 



com você. Para isso, basta apenas que abra seu coração 

para receber as graças reservadas a você. Não pense que 

essas promessas são para depois da morte. Nossa cami-

nhada ao reino definitivo começa aqui, e só percebe isso 

quem se entrega aos braços do Senhor com toda a fé, como 

uma criança que confia nos seus pais. Sê firme e corajoso, 

não tenhas medo. 

 

Como podemos ver em 1Samuel 17, o pequeno Davi 

defendeu o povo de Israel contra o gigante filisteu, Golias. 

Davi era um jovem pastor de estatura pequena e frágil. Ele 

sabia que por ele mesmo não tinha condições nenhuma de 

enfrentar o gigante Golias, que, além de alto e muito forte, 

era um lutador e guerreiro muito conhecido como “o cam-

peão”.  

 

Davi apresentou-se à linha de combate diante de Go-

lias sem trajes de combate; carregava com ele apenas uma 

funda e cinco pedrinhas, enquanto Golias, além de muito 

forte, ainda se apresentou bem provido com os equipamen-

tos tradicionais de combate.  

 

Golias menosprezava Davi e se declarava vencedor 

antecipadamente, enquanto Davi, sem temê-lo, dizia estar 

lutando pelo povo de Deus.  

Davi tinha a certeza da vitória, pois confiava em Deus, 

ao passo que Golias confiava apenas na sua força física.  

Estando os dois em posição de combate, Davi atirou 

apenas uma pedra, o suficiente para derrubar e vencer o 

grande gigante filisteu. Davi acreditou na promessa de 

Deus:  

  

“Isto é uma ordem: sê firme e corajoso. Não te atemorizes, 
não tenhas medo, porque o Senhor está contigo em 



qualquer parte para onde fores” Js 1,9. 

 

Que problema te oprime?  

Assim como Davi confiou em Deus e enfrentou o gigante, 

faça você o mesmo com os seus problemas, ainda que se-

jam gigantes para você. Sabe por quê? 

“Porque a vitória no combate não depende do número, mas 
da força que desce do céu” (1Mac 3,19).  

Leia também Judite 4,13. 

Davi teve que sair da sua área de segurança e enfren-

tar o gigante, assim também não espere que ninguém re-

solva seus problemas por você. Confie em Deus, converse 

com Ele e faça a sua parte como Davi fez. Deus faz o im-

possível, mas, o que é da nossa parte Ele não faz, o possí-

vel nós é que temos que fazer. 

 

Como visto, esteja preparado para as demoras de 

Deus, pois Ele sabe o que convém e o que é melhor para 

cada um de nós. Nem sempre a solução de um problema 

ocorre exatamente como queríamos. Muitas vezes não 

compreendemos no momento, vamos entender somente 

mais tarde, por vezes até após anos.  

 

Finalizando, deixe a semente de Deus germinar no seu 

coração e creia que Ele é, sim, a nossa esperança de dias 

melhores, com paz e alegria. Quem vive em paz e é alegre 

experimenta o amor de Deus no seu dia a dia, tem maior 

imunidade aos problemas e desfruta de uma melhor quali-

dade de vida.  

 

“Humilhai-vos, pois, debaixo da poderosa mão de 

Deus, para que ele vos exalte no tempo oportuno. Confiai-



lhe todas as vossas preocupações, porque ele tem cui-

dado de vós” 1Pe 5,6-7. 

 

Não deixe que os atropelos sufocantes do imediatismo 

imposto pelas competições e pela mídia, te leve a pensar 

que Deus não está contigo, e, muito menos no controle da 

humanidade.  

 

Não tenha pressa, faça tudo o que deve ser feito ao 

seu tempo, pois a vida se vive uma única vez, não é possí-

vel retornar partes dela para reviver de modo diferente.  

 

Observe como vivem as corujas, penso que na simpli-

cidade delas muito tem a nos ensinar.  

  



 

O QUE É PRECISO PARA QUE HAJA PAZ: 

 

- Pessoal?  - No lar? 

- Na comunidade?  - No trabalho 

- Na cidade?  - No estado?  - No país?  e,  

- Na humanidade? 

 

Resposta: para que haja paz é necessário obedecer aos 

mandamentos dados por Deus através de Moisés, e tam-

bém, os mandamentos ensinados por Jesus e por seus 

apóstolos:  

 

Dt 5, 1-21: 

1. Amar a Deus acima de todas as coisas e o teu 

próximo como a ti mesmo; (Adorar somente a Deus e nin-

guém nem a nada mais).  

2. Não tomar o seu santo nome Deus em vão.  

3. Guardar o dia do Senhor. 

4. Honrar pai e mãe. 

5. Não matar. 

6. Não pecar contra a castidade; não cometer adultério. 

7. Não furtar. 

8. Não levantar falso testemunho (nem calúnias).  

9. Não desejar o cônjuge do próximo.  

10. Não cobiçar as coisas alheias. 

 

Gl 5, 23-24: 

1. Praticar a Caridade 

2. Promover Alegria 

3. Promover a Paz 



4. Exercitar a Paciência 

5. Ser sempre Afável 

6. Praticar a Bondade 

7. Ser Fiel. Nada de adultério 

8. Ser Brando 

9. Viver a Temperança. Afugente as coisas más  

E completando como mais este, tantas vezes ensi-

nado por Jesus, 

10. Perdoar sempre. 

 


