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Juntos em comunhão nos caminhos do Senhor

Em Provérbios 18:1 se encontra a referência que: "aquele que se isola busca
satisfazer seu próprio desejo; ele se insurge contra toda sabedoria".
Atualmente, podemos observar que o individualismo é algo que faz parte do diaa-dia da maioria das pessoas, as quais estão se acostumando a viver solitárias, longe
de suas famílias, parentes, amigos e conhecidos.
Tal fato é tão real em nossos dias que já podem ser encontrados nos mercados
alguns alimentos e refrigerantes que são vendidos em porções individuais menores e
até já se podem ser encontrados empreendimentos imobiliários que apresentam
apartamentos menores sem cozinhas, uma vez que, para a pessoa que está solitária,
cozinhar só para ela pode ser um fardo, preferindo comprar comida pronta ou sair para
realizar suas refeições, sendo a quantidade de solitários tem aumentado cada vez mais.
Apesar de estar sendo algo mais corriqueiro em nossos dias, esse não é o plano
de Deus para todos nós. Eu creio que, antes de nascermos, Deus tem um plano para
cada um de nós cumprir, um caminho a ser seguido, porém, devido ao “livre arbítrio”
podemos escolher segui-Lo ou não. Ocorre que os caminhos de Deus são diferentes
dos caminhos do homem e, os primeiros (de Deus) podem nos levar até para lugares
que, a princípio não seriam tão agradáveis, mas ao final levam a bom termo.
Em Jeremias 18.15, o profeta comenta: “Contudo o meu povo se tem
esquecido de mim, queimando incenso à vaidade; e fizeram-nos tropeçar nos
seus caminhos, e nas veredas antigas [ ]עוֹלָ םpara que andassem por veredas
afastadas [ ]דּ ֶר,
ֶ não aplainadas”.
A palavra que consta do texto original, que foi traduzida do hebraico como
“veredas antigas” (“)”עוֹלָ ם, que se pronuncia: “Olam”, significa “caminho eterno, o qual
foi anteriormente estabelecido”, ou seja, algo que foi previamente desenvolvido pelo
Eterno (Deus) para nós trilharmos. “Olam” se diferencia bastante da expressão traduzida
como “veredas afastadas” (“ )”דּ ֶר,
ֶ
que se pronuncia “Derekh”, sendo que essa última
diz respeito ao “caminho que foi efetivamente trilhado”, isto é, as escolhas que foram
feitas pelo homem, as quais se diferenciam do que foi inicialmente proposto para ele
pelo Senhor.
Devido a cada dia conhecermos e ouvimos falar de um maior número de
pessoas que têm optado por viverem solitárias, podemos até, em algum momento de
nossas vidas, achar que isso seria normal, um sinal dos novos tempos ou outra coisa
que possa justificar essa conduta para nós. Porém, Deus nos criou para sermos seres
sociais, que convivem e precisam uns dos outros, sendo o viver em comunhão algo que
agrada muito ao coração de Deus. Tanto que, em Genesis 2.18, o próprio Deus diz que
“...não é bom que o homem esteja só”.
Precisamos, como diz Jeremias 18.15, perguntar a Deus qual é o bom caminho
que devemos seguir, a fim de que possamos achar descanso para nossas almas. E que
nesse caminho não trilhemos sozinhos, mas acompanhados uns dos outros em
comunhão. Que possamos viver cada vez mais estar unidos e na direção do Senhor.
Que Deus o abençoe!

