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Infelizmente, muitos seres humanos confiam de forma errada ou na fonte 
errada: 
 

• Uns na força do seu braço (i.e. nas suas próprias capacidades) 
• Outros no próprio homem (em outrem) 

 
Porém, todo o que conhece a Palavra de Deus e as promessas do Salvador 
Yeshua, só pode colocar a sua confiança Naquele que criou todas as coisas e 
as mantém pela força do Seu poder – O Senhor YHWH. 
 
Se olharmos para a primeira opção, vemos que muitos confiam (demasiado) 
nas suas próprias capacidades humanas, não reconhecendo, por isso, que 
tudo o que são e possuem lhes é “emprestado” nesta vida, de forma transitória, 
pelo Senhor da Vida – O Senhor YHWH. 
 
Outros, ignorando O Deus Criador e a Sua misericórdia, imaginam que a 
resolução dos seus problemas vem de outro homem qualquer. São loucos. A 
Palavra diz-nos de forma muito clara: 
 

Salmo 146:3-4 – “Não confieis em príncipes, nem em filho de 
homem, em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito, voltam para 
a terra; naquele mesmo dia perecem os seus pensamentos”. 

 
Aos que confiam nos seus bens terrenos e nas suas capacidades humanas, 
embora tudo lhes seja proporcionado pelo Deus Altíssimo, mas são pobres 
para com Aquele que tudo lhes dá, responde o profeta: 
 

Jeremias 5:4 – “Eu, porém, disse: Deveras estes são pobres; são 
loucos, pois não sabem o caminho de YHWH [a Sua Lei/Torá], nem 
o juízo do seu Deus”. 

 
Estes não atentam para a Verdade [a Lei/Torá/Yeshua/O Verbo] e para o 
sacrifício do Filho de Deus que os poderia libertar do laço da morte: 
 
 João 7:49 – “Mas esta multidão, que não sabe a lei, é maldita”. 
 
Assim anda o mundo. Como ignorantes das verdades eternas vão para a 
sepultura, desprezando tão grande dádiva dada por YHWH através do Filho, 
pois eles escolhem confiar no que ama o seu coração: os bens terrenos e a 
vaidade deste mundo que em breve serão destruídas. 
 
Mesmo alguns que dizem seguir a Cristo mas ignoram a vontade do Pai, 
também são condenados pela Palavra: 
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Jeremias 4:22 – “Deveras o meu povo está louco, já não me 
conhece; são filhos néscios, e não entendidos; são sábios para 
fazer mal, mas não sabem fazer o bem [a Minha Lei/Torá]”. 

 
Retenhamos e meditemos nas palavras que nos são ditas em: 
 

Jeremias 17:5 – “Assim diz YHWH: Maldito o homem que confia no 
homem, e faz da carne o seu braço, e aparta o seu coração de 
YHWH!”. 

 
Salmo 105:4 – “Buscai a YHWH e a sua força; buscai a sua face 
continuamente”. 

 
É Nele e somente Nele que deve estar a nossa confiança! 
 

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 


