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Imagine que você entra em um restaurante e pede o 

cardápio para observar e pensar no que vai pedir, porém, 

quando o cardápio chega, você olha tudo e se familiariza 

com um cafezinho e uns biscoitos que se parecem muito 

com o que você comia em sua infância. Você pede o café 

com biscoitos, pois é o que te dá mais segurança em degus-

tar. Para uma manhã, talvez o café com biscoitos sejam sufi-

cientes para te manter alimentado, afinal, o dia vai passar e 

você fará outras refeições. 

Com o passar do tempo frequentando aquele restaurante 

você começa a ter novas experiências: chega a almoçar, jantar, 

provar uma sobremesa aqui e outra ali, porém, se permaneces-

se apegado ao que sempre comia nunca se permitiria provar os 

novos sabores que o chefe de cozinha cuidadosamente prepara.

Com Deus é a mesma coisa, Ele nos oferece um cardápio va-

riado com diversas possibilidades mas, nós queremos sempre o 

mesmo prato, sempre aquilo que é mais seguro, mais tranquilo, 

mais barato, conhecido. 

O cardápio de Deus nos dá opção de escolha de qualquer 

um dos pratos, inclusive o melhor deles que está lá no fim, po-

rém, o nosso paladar ainda está acostumado a provar apenas 

a entrada do cardápio. É preciso aceitar a sugestão do chefe e 

provar os cardápios mais variados, com mais nuances de sabor 

e mais valores nutritivos. 

Deus quer nos preparar para provar coisas muito surpreen-

dentes na vida, porém é necessário ser guiado por Ele nas es-

colhas diárias, ser fiel nas pequenas “refeições” para que ao fim 

de tudo consigamos desfrutar de um paladar apurado nos mais 

diversos sabores existentes.

José provou muitos sabores na vida, alguns bem amargos, 

outros, sem dúvida, doces como mel. O que mais chama a aten-

ção nesta história, porém, é que ele não rejeitou nenhuma das 

experiências que lhe foram apresentadas, porque ele confiava 

no Deus que o faria chegar ao momento principal de sua histó-

ria, mesmo quando estava “saboreando” um momento ruim ele 

permaneceu fiel e ativo.

“Quem é fiel no mínimo também é fiel no muito; quem é in-

justo no mínimo também é injusto no muito.” Lucas 16.10

A fidelidade não está atrelada apenas ao momento de ascen-

são mas é manifesta durante todos as ocasiões da vida, princi-

palmente enquanto se está no pouco e na adversidade. Se você 

é fiel, poderá ter pouco ou muito, agirá de forma consonante a 

isso.

Deus tem grandes responsabilidades para entregar a seus 

filhos, porém, precisa usar cada oportunidade para lapidar sua 

experiência, habilidade e maturidade.

A confiança necessária para amadurecer
#conectou?
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RESPONSABILIDADE


