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O SENHOR NOS GUARDA DE DIA E DE NOITE
“Eu, o SENHOR, a guardo, e cada momento a regarei; para que ninguém lhe faça
dano, de noite e de dia a guardarei.” Isaías 27:3
I – INTRODUÇÃO
Muitas vezes as pessoas que estão caminhando na presença de Deus ficam
preocupadas com tantas coisas que lhes sobrevém, tantas pressões e ataques de
todos os lados. Ficam pensando que estão desprotegidas e vulneráveis aos ataques
de satanás.
Mas as promessas de Deus são muito grandes para aqueles que amam a Sua
presença e Sua Palavra. Nesse versículo de Isaias, vemos que o Senhor promete
guardar o seu povo para que ninguém lhe faça mal.
Também Ele diz: “Não veio sobre vós tentação, senão humana; mas fiel é
Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis, antes com a tentação dará
também o escape, para que a possais suportar.” 1 Coríntios 10:13.
Isso é cuidado, pois o Senhor conhece nossas limitações e sabe até onde
podemos suportar uma provação. E Ele está ao nosso lado, pois não permitirá nada
que não possamos suportar. Essa provação que você está passando, com certeza,
você pode vencê-la, pois o Senhor não permitirá que ela seja mais forte do que você
possa suportar. Isso é cuidado.
II – SOMOS PROTEGIDOS DAS SETAS
“Não terás medo do terror de noite nem da seta que voa de dia”... Salmo 91: 5.
As trevas muitas vezes tentam trazer terror noturno e lançar setas durante do
dia para tentar nos intimidar com medo e insegurança. Mas a presença do Senhor
afasta esses perigos. Sua mão nos sustenta.
“Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda.” Salmo 91:
10.
É promessa do Senhor nos livrar de todo mal e das pragas. Sabemos que o
mundo está contaminado por tantos males que destoem as vidas, tais como a
violência crescente. Mas, o servo do Senhor tem a promessa de que nenhum mal o
atingirá. E todos conhecemos também as pragas que estão ai no mundo, tais como
doenças incuráveis e mortandade que assolam o mundo. Mas o Senhor não permitirá
que essas pragas cheguem à nossa casa.

“Ele me invocará, e eu lhe responderei; estarei com ele na angústia; dela o
retirarei, e o glorificarei.” Salmo 91: 15
Todos nós sabemos que Deus não prometeu que não permitiria lutas em nossa
vida. Antes, Ele disse que no mundo teremos aflições. Mas, nesse salmo, Ele diz que
estará conosco no meio de nossa angústia e nos retirará dela. É tremendo saber que o
Senhor tem grande cuidado com os seus.
III – A HONRA DO SENHOR NOS GLORIFICARÁ
O Senhor honra aqueles que o honram, e Ele os coroará de glória naquele
grande dia, quando dos céus se manifestar a Glória da aparição do nosso grande
Deus e Salvador, Jesus Cristo.
“Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do
grande Deus e nosso Salvador Jesus Cristo;” Tito 2:13.
“E, se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus, e
co-herdeiros de Cristo: se é certo que com ele padecemos, para que também com ele
sejamos glorificados.“ Romanos 8:17
Existe uma grande honra reservada para aqueles que são fiéis na presença do
Senhor e que suportam as lutas deste mundo. Pois no final, serão glorificados com o
Senhor e receberão a gloriosa coroa da vida que o Senhor, justo juiz, dará aos que
vencerem.
“Bem-aventurado o homem que suporta a tentação; porque, quando for
provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam.”
Tiago 1:12

CONCLUSÃO
Aqueles que foram chamados para ser o povo de Deus aqui nesta terra têm de
estar preparados para enfrentar tudo que for preciso sem desfalecer. Uns são
provados de uma forma outros de outra. Mas, temos a promessa do Senhor de que
Ele nunca nos abandonará e nem nos deixará. Sua mão nos sustentará e dará a graça
para que possamos ser mais que vencedores e herdar a coroa da vida.

