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Sem. Ronaldo Moreth

A oração do profeta Habacuque
Senhor, tenho ouvido a Tua fama, e me sinto alarmado. Aviva a
Tua obra, ó SENHOR, no decorrer dos anos, e, no decurso dos anos,
faze-a conhecida. Na Tua ira, lembra-Te da misericórdia (Hab. 3: 2).
O clamor de Habacuque, no livro que leva o seu nome, é o clamor a um
Deus que parece ter-se esquecido de Seu povo, um Deus que faz uso dos
Caldeus, um povo cruel, para punir Sua própria herança, que se afastara de
Deus.
Em meio ao caos vivenciado pela invasão, o profeta lembra das grandes
maravilhas de Deus, ouvidas de seus antepassados, e deseja ardentemente
que elas voltem a acontecer em seus dias e pelos anos vindouros. Que mesmo
na ira, eles possam experimentar aquilo que já está registrado nos textos
bíblicos e que já o sabia Seu povo: Deus é um Deus de misericórdia, e olha
para as tragédias experimentadas por Seu povo com coração de amor,
distribuindo perdão e graça.
O profeta Jeremias já conhecia essa verdade. Diante da queda de
Jerusalém, ele lembrava: “as misericórdias do Senhor são a causa de não
sermos consumidos; porque as Suas misericórdias não têm fim. Novas são
cada manhã; grande é a Tua fidelidade” (Lam. 3: 22-23).
A oração de Habacuque nos ensina, inicialmente, que devemos pedir e
desejar que os grandes feitos de Deus sejam conhecidos no presente, para
que a terra "se encha do conhecimento da glória do Senhor, como as águas
cobrem o mar" (Hab. 2: 14). É certo que podemos ser resposta a essa mesma
oração. Os grandes feitos de Deus se manifestam no meio e por meio de Seu
povo. A Igreja Memorial Batista, por seus membros, Irmãos e Irmãs em Cristo,
espalha o bom perfume de Cristo. Deve ser assim. Precisa ser assim.
Essa oração também nos ensina que, num mundo caótico e
desordenado, somos a voz da misericórdia de Deus. Deus acolhe o outro, por
meio de Seu povo. O trabalho desenvolvido pela Memorial na cidade de
Cavalcante e na Cristolândia, e tantos outros lugares, reflete a misericórdia de
Deus exercida por Sua Igreja, Seu Corpo.
Por fim, podemos fazer dessa oração a nossa oração, pedindo a Deus
que nossas vidas sejam avivadas, tornadas mais vivas, renovadas, para que
cresça em nós o desejo de conhecermos mais o Senhor, de participarmos das
reuniões com nossos Irmãos, enfim, de nos envolvermos mais com as coisas
de Deus. Aviva, ó Senhor, a Tua obra, em nossa vida! Que seja uma oração
para ser falada e vivida.
Deus nos abençoe!

