"De Onde Virá o Meu Socorro?"
Pelo Dr. Charles “Chic” Shaver

Elevo os meus olhos para os montes: de onde virá o meu socorro? O meu Socorro vem do Senhor, que fez
o céu e a terra (Salmos 121: 1-2).

A minha alma espera somnte em Deus: dele vem a minha salvação. Só ele é a minha rocha e a minha
salvação; é a minha defesa; não serei grandemente abalado (Salmos 62: 1-2).

• Quando Saul estava violento com a intenção de assassinar David • Quando Israel estava fugindo do Egito e eles chegaram ao Mar Vermelho, eles perceberam que o
exército do Faraó os perseguia • Quando Josué estava tentando levar Israel à Terra Prometida, ele enfrentou a cidade alta e fortificada
de Jericó • Quando Paulo foi preso por pregar Jesus -

Todos eles encontraram sua ajuda no Senhor.

Quando Israel rejeitou o relatório de Josué e Calebe para entrar na Terra Prometida, o julgamento de
Deus caiu sobre os dez espias que haviam explorado a terra com Josué e Calebe e depois desencorajaram
Israel de entrar. Após o julgamento, Israel decidiu reentrar na Terra Prometida e possuí-la. Moisés

advertiu: “Não subais, pois o Senhor não estará no meio de vós. Para que não sejas ferido... ”(Números
14:42). Em sua presunção, eles foram e foram derrotados (14: 44-45).

Por escolhas feitas por outros, sou cidadão dos Estados Unidos. Temos a reputação de ser a nação mais
avançada da história do mundo. Temos enormes habilidades técnicas, um excelente sistema médico, uma
tremenda força financeira, grandes oportunidades educacionais, avanço científico. No entanto, um
coronavírus mortal que começou na China em dezembro de 2019 está se espalhando por todo o mundo.
Outros países estão em situação pior do que os EUA, mas mesmo aqui, as escolas estão fechadas, algumas
empresas fecharam, as pessoas estão sem trabalho, o mercado de ações caiu vertiginosamente e muitas
pessoas estão em quarentena.

Devido às nossas excelentes habilidades técnicas, mudei de vida e, a um tempo atrás, adquiri um Apple
10 Smart Phone. Simplesmente abordando este telefone com as palavras "Hey Siri", posso obter respostas
para todos os tipos de problemas. Até agora, ela disse-me a temperatura de hoje, o clima de amanhã, o
início da temporada de beisebol da Major League, a melhor rota para conduzir deNápoles, Flórida, de
volta a Kansas City, e até como soletrar "Coronavírus". Ela é tão inteligente que decidi perguntar a ela:
"Hey Siri, qual é a cura para o coronavírus?" Ela respondeu que, atualmente, "não há cura para o
coronavírus".

Talvez Deus misericordioso conceda a algum cientista a habilidade de desenvolver uma cura ou uma
vacina. Mas, acima de tudo, devemos lembrar o quão inteligente ou capaz nos achamos, existem
problemas que não podemos controlar ou resolver. Não devemos presumir que podemos fazer isso
sozinhos.

Então, “de onde virá o meu socorro? O meu Socorro vem do Senhor. ”
“Só ele é a minha rocha e a minha salvação; é a minha defesa; não serei grandemente abalado.”

