
CONFIA MESMO EM DEUS! 
 
 
No mundo em que vivemos, e, mais ainda neste tempo, torna-se muito difícil confiar em 
pessoas e em promessas feitas. É certo que algumas vezes estamos dispostos a arriscar 
mais e mais, mas com o tempo, fecham-se completamente.  
Quando somos desafiados a confiar em Deus, devido às más experiências passadas, 
infelizmente muitos, não estão dispostos a arriscar. Porquê? Porque colocam Deus na 
sua “lista negra” daqueles que foram criados por Ele. 
 
Numa história bíblica que creio ser muito conhecida por todos nós e que tem a ver com 
a saída do povo de Israel do Egito, após 430 anos de escravidão, deparamo-nos com uma 
situação em que era extremamente importante para o povo confiar em Deus. Moisés 
que foi comissionado por Deus para tão grande cargo, encontrou da parte de Faraó 
bastante resistência para deixar sair o povo a fim de servir ao seu Deus. Depois de várias 
manifestações do poder divino em forma de pragas sobre este faraó e o seu povo, a 
muito custo, o faraó deixou que o povo partisse. 
Depois de deixarem o Egito, o povo tinha que confiar em Deus para os guiar de acordo 
com a Sua Soberana vontade. E no livro de Êxodo, onde esta história é narrada, lemos 
as seguintes palavras: 
“E aconteceu que, quando Faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da 
terra dos filisteus, que estava mais perto; porque Deus disse: Para que, porventura, o 
povo não se arrependa, vendo a guerra, e tornem ao Egito. Mas Deus fez rodear o povo 
pelo caminho do deserto perto do mar Vermelho; e subiram os filhos de Israel da terra 
do Egito armados.” Êxodo 13:17,18 
 
Deus acaba por levar o povo por um caminho MAIS LONGO, mas MAIS SEGURO. Até 
aqui, parece que todas as coisas correm de feição. O povo começa a ficar cada vez mais 
longe da terra que não lhes trazia boas recordações e estão confiados de que estão em 
boas mãos. E Deus prova-o, porque vai com eles. 
“E o SENHOR ia adiante deles, de dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo 
caminho, e de noite numa coluna de fogo, para os alumiar, para que caminhassem de 
dia e de noite. Nunca tirou de diante da face do povo a coluna de nuvem, de dia, nem 
a coluna de fogo, de noite.” Êxodo 13:21,22 
 
Faraó não ficou muito satisfeito que a economia do Egito enfraquecesse sem a sua mão-
de-obra, e decidiu, juntamente com alguns do seu povo, perseguir o povo de Israel. E 
chegou a alcançá-los perto do mar Vermelho. Diz a Escritura o seguinte: 
 
“E os egípcios perseguiram-nos, todos os cavalos e carros de Faraó, e os seus 
cavaleiros, e o seu exército e alcançaram-nos acampados junto ao mar, perto de Pi-
Hairote, diante de Baal-Zefom. E, chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram seus 
olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito; então, os filhos de 
Israel clamaram ao SENHOR. E disseram a Moisés: Não havia sepulcros no Egito, para 
nos tirares de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos fizeste isto, que nos 
tens tirado do Egito? Não é esta a palavra que te temos falado no Egito, dizendo: 



Deixa-nos, que sirvamos aos egípcios? Pois que melhor nos fora servir aos egípcios do 
que morrermos no deserto.” Êxodo 14:10-12 
 
Diante do povo estava o mar Vermelho. Encontrando-se “acampados no vale”, significa 
que ao redor deles estavam montes e montanhas que lhes impediam a fuga dos seus 
inimigos, que estava precisamente num desfiladeiro nas suas costas. 
Todos nós percebemos, que humanamente a conversa do povo faz sentido, mas eles 
por causa do medo que se apoderou do coração deles, esqueceram-se de olhar para 
cima onde a coluna de nuvem ou a coluna de fogo os estava acompanhando. 
 
O mesmo acontece com muitos dos que dizem confiar em Deus, quando se sentem no 
meio das maiores adversidades, esquecem-se de que Aquele que prometeu que estaria 
sempre com eles, ainda ali está, basta que levantes os teus olhos. O Senhor Deus disse 
que passarias pelo vale da sombra da morte e assegurou que estaria contigo. “Ainda 
que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás 
comigo; a tua vara e o teu cajado me consolam.” Salmo 23:4 
 
Lembra-te sempre de Êxodo 13:22: “Nunca tirou de diante da face do povo a coluna de 
nuvem, de dia, nem a coluna de fogo, de noite.” 
 
O mesmo Deus que fez os sinais no Egito, e que culminou com a saída do povo daquele 
lugar, está ali. Não se ausentou deles. Estava bem diante da face do povo. Não gostamos 
quando alguém nos promete algo e não cumpre. Será que pensamos de como se sente 
Deus quando somos nós a agir com desconfiança face às Suas promessas? 
 
Não reajamos sem pensar quando surgem as dificuldades. Não culpemos Deus da nossa 
desconfiança ou falta de fé. É importante que confiemos em Deus contra toda a 
expectativa. Outros fizeram-no em circunstâncias provavelmente mais difíceis do que as 
nossas… 
 
Voltando à nossa história, o povo reclamou perante Moisés pelo que estavam a passar, 
interrogando-o se não teria sido melhor continuarem onde estavam, a terem que 
morrer no deserto...  
“Moisés, porém, disse ao povo: Não temais; estai quietos e vede o livramento do 
SENHOR, que hoje vos fará; porque aos egípcios, que hoje vistes, nunca mais vereis 
para sempre. O SENHOR pelejará por vós, e vos calareis.” Êxodo 14:13,14 
 
Confiemos em Deus, Ele está no controlo de todas as coisas. Deus não falha, nunca! 
Deus é fiel. Aprende a estar quieto e calado e a veres o livramento do Senhor. Ao te 
sentires encurralado pelas provas, espera inteiramente em Deus, porque certamente o 
livramento virá em tempo oportuno. Depois de tudo o que se passou, estas palavras 
trazem conforto e consolo ao coração: “E viu Israel a grande mão que o SENHOR 
mostrara aos egípcios; e temeu o povo ao SENHOR e creu no SENHOR e em Moisés, seu 
servo.” Êxodo 14:31 
 
Em todo o tempo, confia em Deus! 
J.F. 


