POR QUE CHORAR?
“Ela, pois, com amargura de alma, orou ao
Senhor, e chorou abundantemente”.
1 Samuel 1:10
A pior coisa que pode existir na vida de
qualquer ser humano é não gerar, pois sem
gerar não há vida.

Todos

nós

podemos

fazer

várias

considerações ou justificativas, mas elas não
são aceitáveis perante o nosso Senhor e
Salvador Jesus Cristo quando não geramos
vida.
Inútil é a nossa fé, o nosso testemunho,
a nossa história.
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Ana era uma mulher que vivia nesse
dilema

por

constantemente

ser

estéril
confrontada

e

por

ser

com

sua

esterilidade através das afrontas e da
fecundidade de Penina. Olhe o que a Palavra
de Deus afirma: “E a sua rival excessivamente
a provocava, para a irritar; porque o Senhor
lhe tinha cerrado a madre” (1 Samuel 1:6).
É também uma grande dor e afronta
para nós vermos a nossa esterilidade, e
sermos confrontados pela fecundidade de
tantas Peninas ao nosso redor. Isso é mais que
uma afronta, é uma grande vergonha, pois
revela o nosso extremo fracasso em gerar
vidas.
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Quando entramos nesse clamor, choro e
ranger de dentes pela Igreja Metodista, todos
nós estamos nos rendendo aos pés de nosso

Senhor e Salvador Jesus Cristo, estamos
gritando

desesperadamente

e

dizendo:

...preciso de Ti!
Nessa Campanha Regional de Clamor,
Oração e Jejum, não queremos desviar o foco.
Não estamos buscando culpados, não estamos
apontando o dedo, mas antes de todos esses
desvios de focos, nós estamos abrindo os
nossos lábios e dizendo como o publicano:
“estando em pé, de longe, nem ainda queria
levantar os olhos ao céu, mas batia no peito,
dizendo: Ó Deus, tem misericórdia de mim,
pecador!” (Lucas 18:13).
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Isso deve ficar bem claro: o problema não
é o outro. O problema sou eu, eu sou pecador,
eu pequei, eu fiz aquilo que é mal perante os

olhos do Senhor. Agora, estou aqui consciente e
inconscientemente perante minhas práticas
tolas e equivocadas, confessando os meus
pecados um por um, dando nome a cada um
deles. Buscando através do arrependimento o
perdão de Deus para a minha vida porque “a
terra seca sou eu”.
Minha angústia e tristeza são tão grandes
que já não consigo nem mesmo levantar a
cabeça. Meus olhos estão baixos de vergonha e
humilhação para aceitar o juízo de Deus e
buscar o seu perdão sobre a minha vida.
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Oração:
Assim como o publicano clamamos: tenha
misericórdia de nós Senhor. Em nome de
Jesus amém.
Pensamento para o dia:
É necessário que reconheçamos o quanto
precisamos Dele.
Oremos:
Por um novo tempo de fecundidade em
nossa igreja.

| Bispo Roberto Alves de Souza
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