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Reanime-se e busque ao Senhor

Leia 1 Samuel 30. 1-8; 18-19

“Porém Davi se reanimou no Senhor, seu 

Deus”. (1 Sm 30.6b)

Em janeiro de 2020, nossa cidade

enfrentou um difícil momento. Chuvas

torrenciais ocasionaram a maior enchente da

história do município, trazendo muito

transtorno e destruição.

Nessa época, nossa igreja local

(Metodista Central em Carangola) usufruía

de suas novas instalações.

Recém-reformado, o templo contava

com equipamentos e móveis de qualidade

para as atividades cúlticas e de educação

cristã.
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Mas, para nosso espanto e

perplexidade, as águas da enchente

atingiram as instalações, causando muitas

perdas. Como pastor da comunidade há 12

anos, meu coração doeu ao testemunhar

aquele cenário de caos. Afinal, tudo havia

sido conquistado com muito trabalho e

esforço.

Em momentos assim, somos

importunados por sentimentos como

frustração, angústia e desânimo. Porém, é

também quando a Palavra de Deus vem ao

nosso encontro para nos fortalecer. Em 1

Samuel 30, temos as reações de Davi diante

da destruição de Ziclague. Ele chora

intensamente e se angustia, mas não se

deixa dominar pelo abatimento, ao contrário,

Davi “se reanimou no Senhor, seu Deus”.
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Em seguida, ele O busca em oração e

oportunamente recupera tudo o que havia

sido levado.

Tal testemunho inspirou meu coração

e o de toda a igreja, reanimando-nos para

seguir em frente, buscando força e direção

em Deus, através da oração.

Provavelmente você viverá (ou está

vivendo) um momento assim. O abatimento

quer instalar-se em seu coração devido a um

momento difícil e triste.

Contudo, como Davi, reanime-se no

Senhor, seu Deus! Ore, lute, prossiga, pois

certamente haverá um novo tempo de Deus

em sua vida.



145

Oração:

Senhor, diante das adversidades, minha

esperança está em Ti. Como Davi, em oração,

busco Tua força e orientação. Em Ti me

reanimo, pois sei em quem tenho crido.

Amém.

Pensamento para o dia:

Em face às adversidades é preciso reagir com

bom ânimo, buscando a Deus em oração

para dar o próximo passo.

Oremos:

Pelos afligidos por perdas e catástrofes

naturais.

|Rev. Márcio Abreu de Freitas 


