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Satisfação em Deus 
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Nossa contínua apreensão de Deus pode produzir nossa contínua satisfação em 
Deus, em todas as circunstâncias. Se é Deus quem nos confere todos os prazeres: 
em que consistem eles, onde está sua doçura? De fato, somente podemos 
desfrutar nossos prazeres na medida em que há algo de Deus neles. É exigido no 
Salmo 37: 4: “Deleita-te no Senhor.” Sim! Em que deveríamos nos deleitar senão 
em Deus? Ponderemos por nós mesmos a respeito de nossos prazeres: “Nestes 
prazeres eu vejo Deus, e por estes prazeres, eu sirvo a Deus!” 

E agora, deixe que todo o nosso deleite interior, e todos os nossos valores e 
nossa estima por nossos prazeres, sejam somente, ou principalmente, a respeito de 
algo divino. Até onde quaisquer de nossos prazeres nos conduza a Deus, é até aí 
que devemos apreciá-los, desfrutá-los, abraçá-los, e nos regozijarmos neles: “Ó, 
prova e alimentá-te de Deus em tudo;” e não peça nada, não, nada além da vida 
mesma, ou algo a mais que possa nos ajudar no sentido de visualizarmos e servirmos 
a Deus. 

E então, quando qualquer aflição nos fizer cativos, não só lembremos de 
estarmos interiormente envolvidos com Deus, mas que nosso contentamento 
nEle resulte numa profunda submissão em nossas almas. Que você possa dizer o 
que está no Salmo 39: 9: “Emudeço, não abro minha boca, porque tu fizeste 
isto.” Em todas as nossas aflições, atentemos para a justiça daquele Deus, 
perante quem, “por que deveria queixar-se o homem vivente, senão dos seus 
próprios pecados?”1 A sabedoria daquele Deus, “cujos juízos são justiça;”2 a 
bondade daquele Deus, que “nos tem castigado menos do que nossas iniqüidades 
merecem.”3 Que nos portemos como não tendo a ninguém senão a Deus em 
nossas aflições: E deixemos que nossas aflições nos façam mais conforme Deus 
é. E quando tal conformidade estiver sendo efetivada, possamos então dizer: 
“Foi-me bom ter sido afligido.”4 

Senhores, que vem a ser isto, senão um ato de santidade quase angelical! Oh! 
Cavalgai, como que com asas de águias, de anjos: não sejam em tempo algum 
cristãos do tipo infelizes, fracos, formais; mas, avancem para as coisas que estão 
diante de vós.5 
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1 Lamentações 3:39 
2 Salmo 119:75 
3 Esdras 9:13 
4 Salmo 119: 71 
5 Filipenses 3:13 


