


Lágrimas

Leia o Salmo 39

“Ouve, Senhor, a minha oração, e inclina os 

teus ouvidos ao meu clamor; não te cales 

perante as minhas lágrimas, porque sou um 

estrangeiro contigo e peregrino, como todos 

os meus pais”. (Salmos 39:12)

Neste Salmo Davi demonstra estar

determinado a sofrer em silêncio, a tapar a

sua boca para não dizer tolices frente aos

ímpios. Quantas vezes nós agimos de forma

contrária e falamos tantas tolices perante os

outros, perante a face do nosso Deus? Por

causa dessa atitude nada muda, porque a

tolice só revela a nossa falta de inteligência ou

juízo, pois nada se resolve com nossas

asneiras.
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Davi, diante de tantos sofrimentos não

conseguiu permanecer calado, mas clamou e

gritou desesperadamente pelo socorro de

Deus. A dor e a angústia de Davi foram tão

grandes que ele duvidou que valesse a pena

aceitar o castigo e esperar a misericórdia

divina. Pois Deus permanecia em silêncio

perante o seu clamor.

Também vivemos dias extremamente

difíceis, dias em que Deus está em silêncio

perante tantos sofrimentos que enfrentamos

por causa do nosso pecado, da nossa

prepotência, da nossa indiferença como Igreja

Metodista. Devido as nossas práticas coisas

ruins e absurdas estão acontecendo no

mundo espiritual, e estão refletindo na vida e

na missão da Igreja Metodista.
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Simplesmente, nos esquecemos da

Palavra de Deus, nos acostumamos com o

pecado, com a falsidade, com a mentira.

Nos tornamos uma geração de

hipócritas e apáticos a vida de santificação, de

oração, de jejum, de cada dia nos tornarmos

semelhantes ao nosso Deus como ELE mesmo

disse: “Portanto está escrito: Sede santos,

porque eu sou santo” (1 Pedro 1:16).

Esse é um tempo de clamar, de soluçar,

de chorar, de molhar a terra com as nossas

lágrimas de arrependimento, e de busca

sedenta do perdão do Senhor Jesus Cristo.
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Pois quem sabe ELE nos ouvirá como

declarou Salomão: “E se o meu povo, que se

chama pelo meu nome, se humilhar, e orar, e

buscar a minha face e se converter dos seus

maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e

perdoarei os seus pecados, e sararei a sua

terra.

Agora estarão abertos os meus olhos e

atentos os meus ouvidos à oração deste

lugar. Porque agora escolhi e santifiquei esta

casa, para que o meu nome esteja nela

perpetuamente; e nela estarão fixos os meus

olhos e o meu coração todos os dias” (2

Crônicas 7:14-16).

Estamos dispostos a isto?
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Oração:

Senhor, neste tempo nos achegamos a Ti, e

clamamos pela Igreja Metodista. Que este

seja um tempo de retorno a sua presença. Em

nome de Jesus, amém.

Pensamento para o dia:

Devemos ser santos como Ele é santo.

Oremos:

Oremos pelo quebrantamento da nossa igreja.

| Bispo Roberto Alves de Souza 
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