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Clamando ao Deus todo poderoso

“Clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-

te-ei coisas grandes e firmes que não sabes” 

(Jr 33:3).

Este momento foi extremamente difícil

para o profeta Jeremias, pois ele fora preso

no pátio da guarda, seus inimigos o

consideravam fazendo sedição, anunciando a

queda de Jerusalém e aconselhando

Zedequias a se render a Nabucodonozor.

No momento de adversidade, o profeta

clama ao poder de Deus na criação como

base para sua proclamação, entendendo que

o mesmo “(...) Deus que faz, é Deus que

forma, para estabelecer...” (Jr. 33.2).
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A nação necessitava de uma recriação,

assim também somos nós em momentos

difíceis, de confronto, de ameaça e de

guerras interiores. Necessitamos do poder

recriador para avançarmos em direção ao

propósito santo que o Senhor possuí para

cada um de nós.

O Profeta incita, estimula o povo a

Clamar ao Senhor. O Clamor é a bússola da

vida espiritual, a agulha que aponta para o

norte, é o foco de nossa fé em oração ao

Deus Todo Poderoso de Israel, o qual é vivo.

Ele é o “norte” de nossa “bússola”. Ele é o

ponto de referência. Clamar não é

necessariamente bradar em alta voz com os

nossos lábios, como geralmente se costuma

pensar, mas é focar em Deus como meu

norte verdadeiro.
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Podemos verificar mais de seiscentas

ocorrências deste verbo no original hebraico

( –ָקָרא qara) no Antigo Testamento. O

profeta Jeremias estimula os homens e

mulheres de Deus a clamar entendendo que

Deus iria ouvir e responder nesta

oportunidade o seu clamor (Jr 7.16). Coisas

grandes têm o significado abstrato de

inacessíveis ou inconcebíveis. O norte de

referência deveria e deve ser a grandeza das

obras da criação em favor de seu povo.

Deus tinha benevolência para com a

renovação de Judá, e o mesmo possuí graça e

misericórdia para com cada um de nós. O seu

propósito é sempre de cura, reconstrução da

vida e da história e de purificação no

horizonte da vida em santidade Nele.
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Que o nosso Deus possa nos abençoar

neste tempo presente, gerando graça sobre a

nossa região eclesiástica.

De forma particular e específica somos

desafiados pelo Espírito Santo a clamarmos

pelo distrito, no qual geograficamente

estamos plantados.

Cremos que Deus quer fazer mais e

mais por intermédio do seu povo aqui na

terra.

Oração:

Deus Todo Poderoso, que a Tua graça

maravilhosa possa abençoar a nossa

denominação em terras mineiras e

capixabas. Clamamos a ti pelo nosso distrito

e pedimos que o Senhor nos use para

fazermos diferença nesta área geográfica.
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Queremos alcançar todas as cidades por

intermédio da operosidade da evangelização

e do discipulado. Que o Senhor nos honre

nesta desafiadora missão, em nome de Jesus

Cristo e no poder do Espírito Santo, Amém.

Pensamento para o dia:

Podemos clamar a Deus, certos de que Ele

nos responde.

Oremos:

Para que a nossa igreja se comprometa com

esse tempo de clamor.

|Rev. Wesley Nascimento 


