
:: PALAVRA:: 
 Lâmpada para os meus pés é tua palavra,  
e luz para o meu caminho. SALMO 119:105 

 

Igreja 
_______________________________________________________________________________________ 

 
JÁ ESQUECEU? – Salmo 106:8-13 

 

As vezes dedicamos um tempo a uma pessoa, investimos nela e ensinamos essas pessoas a crescerem, isso sem 

querer nada em troca, somente para fazer dessa pessoa alguém! Assim DEUS faz conosco, investe 

incansavelmente por meio de palavras, pessoas, para trazer até nós um crescimento, uma mudança e até mesmo 

Socorro e Ajuda... Você já esqueceu do tanto o que DEUS já fez e tem feito por Você! Salmos 106:8-13 Não 

obstante, ele os salvou por amor do seu nome, para fazer conhecido o seu poder. Repreendeu, também, o Mar 

Vermelho, e este se secou, e os fez caminhar pelos abismos como pelo deserto. E os livrou da mão daquele que 

os odiava, e os remiu da mão do inimigo. E as águas cobriram os seus adversários; nem um só deles ficou. 

Então creram nas suas palavras, e cantaram os seus louvores. Porém cedo se esqueceram das suas obras; não 

esperaram o seu conselho. 
Já percebeu a facilidade que nós temos de esquecer algo que não pode ser esquecido! Olhe para a sua vida, faça 

uma pergunta a si mesmo... A Algum tempo atrás, 1, 2... 5, 10 anos. Onde você estava? Onde Morava e como 

morava? Onde estávamos antes de conhecer o Senhor Jesus? Quem éramos, e quem somos hoje? 

 

O que Deus já fez por você, a sua família o seu emprego sua saúde, seu corpo, o ar que respira, alguns escapes 

que te deu até de morte! Como pode esquecer tudo isso? Sendo que tudo isso vivemos e vemos todos os dias! 

As pessoas tem muita facilidade de esquecer o que já aconteceu de bom, e com muita facilidade de lembrar o que 

aconteceu de ruim em suas vidas. Em 1ª Tessalonicenses 5:21diz:  Examinai tudo. Retende o bem. 

 

Você pode até dizer, gritar: “A VIDA NÃO ESTA NADA BOA, ESTOU PASSANDO MUITAS LUTAS NESSES 

ULTIMOS DIAS”!  Pois é, e quando você estava em dias de glórias? Você simplesmente vivia aquele momento 

achando que era resultado do seu trabalho e da sua dedicação! Agora que esta do outro lado, você só murmura e 

esquece o que Deus já fez por você, e até mesmo que pode fazer novamente, e que ELE tem poder de fazer! 

Deuteronômio 8:5-6 DIZ:  Saibam, pois, em seu coração que, assim como um homem disciplina o seu filho, 

da mesma forma o Senhor, o seu Deus, os disciplina. Obedeçam aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, 

andando em seus caminhos e dele tendo temor. Deus não vai deixar você perecer nem muito menos afundar 

mais! Ele quer te disciplinar pra quando Ele te erguer você não se esqueça que foi Ele quem te colocou em um 

lugar de honra e não você quem conseguiu pelos seus próprios méritos.  

Quem vai treinar o filho de um inimigo? Ai alguém pergunta a você: Quem é esse ai é seu filho? Então você 

responderia: Não é um demônio que eu estou criando para ele ferir meus filhos quando crescer! Quem seria o 

louco a tal ponto! Deuteronômio 8:2 diz.:  Lembre-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o 

caminho no deserto, durante estes quarenta anos, para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer suas 

intenções, se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. 
 

O povo tinha acabado de ver um mar se abrir, e logo depois estava murmurando que faltava agua, tinha a agua 

reclamava do calor, tinha a sombra reclamava da comida! Como esquecer um MAR se abrindo? Uma agua 

brotando de rocha!  Nuvem que trazia a Sombra, a Coluna de fogo aquecendo a noite, o mana, as codornizes que 

alimentava! Olha para tudo o que DEUS já fez por você... Só o que DEUS já fez por nós até hoje, é o bastante! 

 

Em quanto você não entender que Deus é soberano e que Ele é o autor da sua vida você vai continuar nessa luta. 

As lutas nos trazem amadurecimento crescimento para alguns e para outros elas trazem retrocesso pessoas 

começam a voltar as antigas praticas aos antigos costumes. Pergunte a DEUS o porque dessa luta, dessa prova! 

Quem sabe você ainda não entendeu! Observe se já não reprovou nas anteriores! 

 

Se você não sabe ou não lembra onde você estava antes que conhecia o Senhor Jesus, presta bastante atenção em 

cada detalhe de sua vida agora! Presta muita atenção mesmo, pois quando o Senhor te colocar em lugar de honra, 

Você vai lembrar que é Ele quem te tirou do lugar da vergonha e te deu dupla honra. Êxodo 14:13 Moisés, porém, 

disse ao povo: Não temais; estai quietos, e vede o livramento do SENHOR, que hoje vos fará; porque aos egípcios, ue hoje 

vistes, nunca mais os tornareis a ver. Presta bastante atenção nos problemas que esta passando hoje, pois não veras 

mais eles!!! Eu Profetizo!!! Lembre quem foi que abriu o caminho para você passar em seco... Lembre quem 

Destruiu todos os teus inimigos que estavam atrás de ti! 

Lembre-se sempre de onde o Senhor Jesus te tirou, Lembre-se sempre quem você era e quem você é agora. 
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