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Introdução
A Palavra de Deus nos consola quando estamos tristes,
nos acalma quando nos assustamos, nos traz de volta ao
caminho certo quando estamos perdidos. Ela é luz quando
nosso caminho se torna escuro, trazendo nova esperança
quando a fé começa a diminuir. Ela contém todas as vitaminas espirituais necessárias para preservar a saúde da
tua alma e crescimento na vida espiritual. Temos que nos
nutrir dela e meditar nela de dia e de noite, como Jesus disse: “Nem só de pão viverá o homem”.
Faça uso dela todo momento da sua vida e assim experimentará Jeremias 15.16: “Quando as tuas palavras foram
encontradas, eu as comi; elas são a minha alegria e o meu
júbilo, pois pertenço a ti, Senhor Deus dos Exércitos”.
O meu profundo desejo é que o seu coração se encha
com novo ânimo e muita alegria através da leitura de Vitaminas Para Sua Alma.

1
Gênesis 50.17
[Digam a José]: “‘Peço-lhe que perdoe os erros e pecados de
seus irmãos que o trataram com tanta maldade!’ Agora, pois,
perdoa os pecados dos servos do Deus do teu pai”.
Quando recebeu o recado, José chorou.
Quando Jacó morreu, aos 147 anos, a situação mudou
para os irmãos de José. Eles expressam isto com as palavras
do versículo 15: “E se José tiver rancor contra nós e resolver
retribuir todo o mal que lhe causamos?” Começaram a duvidar ou questionar o que José lhes prometera em Gênesis
45. Ele tinha cuidado deles, demonstrando-lhes seu amor
e fidelidade ao longo dos dezessete anos que já viviam no
Egito.
Mas nós também somos assim. Também já experimentamos o amor e o cuidado de Deus durante muitos anos,
e ainda assim, quando a situação muda e os ventos começam a soprar de outro lado, começamos a nos perguntar se
este cuidado ou amor ou promessa ainda continua valendo. Não estamos sendo justos com Deus quando deixamos
este tipo de pensamento nos dominar, pois tudo o que Ele
promete continua valendo, e não está sujeito a nenhuma
mudança (Tiago 1.17).
Malaquias 3.6 diz: “De fato, eu, o Senhor, não mudo”. E
isso também vale para hoje.
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Gênesis 50.24
Antes de morrer, José disse a seus irmãos: “Estou à beira da
morte. Mas Deus certamente virá em auxílio de vocês e os
tirará desta terra, levando-os para a terra que prometeu com
juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó”.
José é um exemplo para nós em qualquer situação de
vida, inclusive na hora da morte. O que ele diz aqui demonstra que ele tinha uma fé tremenda. Foi diferente de
seus irmãos, que começaram a duvidar assim que a situação mudou, com a perda do apoio do pai. José fica firme
na fé até o fim da vida. Ele ainda profetiza para o tempo
depois de sua morte e tem certeza da fidelidade de Deus
em relação às Suas promessas, que só se cumpririam trezentos anos depois. “Deus disse”. Esta era a base de sua fé
inabalável. E isto era suficiente para José.
Durante séculos, seu cadáver anunciou: “Deus disse”.
“Quando o faraó não quiser liberar vocês, Deus disse que
ele terá de fazê-lo mesmo assim”. Os gigantes e as dificuldades que quiserem impedir o cumprimento das promessas
não poderão fazê-lo, pois Deus disse.
Esta é a verdadeira fé, que se apoia na Palavra escrita de
Deus e não se deixa conduzir por circunstâncias visíveis e
contraditórias.
Adote isto como lema para este dia: Deus disse, e por
isso eu creio!
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Êxodo 8.24-26
E assim fez o Senhor. Grandes enxames de moscas invadiram o palácio do faraó e as casas de seus conselheiros, e em
todo o Egito a terra foi arruinada pelas moscas. Então o faraó
mandou chamar Moisés e Arão e disse: “Vão oferecer sacrifícios ao seu Deus, mas não saiam do país”. “Isso não seria
sensato”, respondeu Moisés; “os sacrifícios que oferecemos ao
Senhor, o nosso Deus, são um sacrilégio para os egípcios. Se
oferecermos sacrifícios que lhes pareçam sacrilégio, isso não
os levará a nos apedrejar?”
O inimigo sempre quer nos convencer a aceitar algum
compromisso que possa prejudicar nosso relacionamento
com Deus. Moisés ensina como devemos nos portar nestas
horas. O versículo 26 diz: “Isso não seria sensato”.
Tudo o que é feito pela metade acaba conduzindo à
derrota, impedindo-nos de experimentar a bênção completa de Deus.
Tudo o que o inimigo nos oferece, por mais prazeroso e
sedutor que possa parecer, sempre tem como alvo nos prejudicar. O procedimento dele no Paraíso confirma isso: todas as consequências foram desastrosas. Já Jesus disse um
“não“ redondo ao inimigo. Está escrito e também está escrito
– desta forma ele conseguiu vencer. Quando foi a última
vez que você disse um “não” claro em sua vida de fé? A postura adotada por Moisés – isso não é sensato – leva a uma
comunhão mais profunda com Deus.
Confie totalmente em seu Senhor, que o ama, e creia
que Ele pode derrotar completamente o inimigo e as suas
artimanhas.
Vitaminas Para Sua Alma
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Salmo 18.29
Com o teu auxílio posso atacar uma tropa; com o meu
Deus posso transpor muralhas.
O Salmo 18 mostra como podemos vencer o inimigo,
nosso adversário, que anda ao nosso redor como um leão
rugindo. O versículo 50 diz: “Ele dá grandes vitórias ao seu
rei”. Davi estava cercado por inimigos poderosos: eram
“fortes demais” para ele (v. 17)! Mas ele os venceu. Não
por sua própria força, assim como nós também não conseguimos vencer por nossas forças. Ai de nós quando nos
julgamos fortes, como aconteceu com Pedro em Lucas 22,
pois logo em seguida virá a queda. Davi tinha aprendido
a buscar sua força NELE, no seu Deus. Ele diz: “O Senhor é
a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador” (v.
2). Deus me dá força. É Ele quem age, que me ajuda, que realiza. No versículo 30, o salmista revela o segredo de sua
vitória. Contigo eu vou conseguir. O que nós precisamos é
ficar cheios Dele, isto é, ser encontrados Nele. Efésios 6.10:
“Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder”. Com Ele conseguiremos vencer qualquer Golias. Mas
sem Ele não faremos nada. João 15.5 afirma: “pois sem mim
vocês não podem fazer coisa alguma”. Só conseguiremos
vencer nossos inimigos com a ajuda do Senhor. Viva com
Ele hoje!
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