CONFIANÇA DEMASIADA EM SI PRÓPRIO.
Mas, havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração até se corromper; - 2 Cronicas 26:16

A falta de confiança em si mesmo, a insegurança, é um problema sério. Podemos dizer
que é um problema comum porque cada um acaba tendo uma área em que não se
sente confortável para atuar. Assim, algumas pessoas tem uma insegurança que é
generalizada, perpassa quase toda a vida em quase todas as situações, enquanto a
maioria de nós acaba tendo falta de confiança para uma ou outra atividade.
Por um outro lado, tem gente que tem confiança exagerada, não a confiança
equilibrada, mas aquela que essa pessoa se acha onipotente, que pode tudo e que
não depende de ninguem.
Confiar em si próprio é importante, mas saber contar com os outros tambem é
importante. Estar inseguro não é bom, mas aquele “friozinho”na barriga é importante
sentir, até mesmo para nos preparar melhor diante das questões que trazem o
friozinho.
O excesso de confiança nos leva a ter algumas atitudes que , ou colocam os outros
para baixo, ou nos coloca numa posição de julgamento.
O texto acima nos fala de um rei que por achar que já era o maior e o melhor de sua
época poderia fazer o que quizesse. Quiz tomar o lugar de outro Rei e o resultado na
vida dele foi doloroso.
Saber até onde podemos ir é fundamental na vida. Deus não vai fazer por nós o que é
de nossa responsabilidade, mas o que é de responsabilidade de Deus , precisamos
deixar que Ele faça, porque Ele sabe fazer muito bem.
Confiar em si próprio é bom, mas confiar em Deus sobre todas as coisas é melhor
ainda porque “os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se
abala, mas permanence para sempre” - Salmo 125:1
Não podemos por causa da confiança em demasia , ocupar lugares que não são
nossos. Não podemos por causa da confiança exagerada achar que ninguem mais é
capaz. Não podemos por causa da confiança exagerada minimizar o que é importante.
Que possamos aprender que, se chegamos a um lugar mais alto, é porque o Eterno
está conosco e somos felizes quando entendemos que o nosso crescer vem do alto e
não da auto- ajuda e nem da auto-confiança.
Confiemos sim, em nós mesmos, mas coloquemos essa confiança em obediência a
Deus.

Que Ele nos abençoe.
Forte abraço,
Pr. Aloísio

