Devocional 60 anos - Número 97 - 06/04/2020

Sem. Ronaldo Moreth

A oração de Neemias
Ah! Senhor, estejam atentos os Teus ouvidos à oração do Teu
servo e à oração dos Teus servos que se agradam de temer o Teu nome.
Faze com que o Teu servo seja bem-sucedido HOJE e encontre
misericórdia diante desse homem. Nesse tempo eu era copeiro do rei
(Neem. 1: 11).
Neemias, cujo nome significa “o Senhor consola”, trabalhava para um rei
estrangeiro quando recebeu notícias de sua terra natal e da cidade de
Jerusalém. Não eram boas: “Os restantes, os que sobreviveram ao exílio e se
encontram lá na província, estão em grande miséria e humilhação. As muralhas
de Jerusalém continuam em ruínas, e os seus portões foram destruídos pelo
fogo” (Neem. 1: 3).
Ele podia muito bem continuar em seu lugar, exercendo sua profissão
(copeiro do rei). Diferentemente do que imaginamos hoje, ser copeiro do rei era
um privilégio, lugar preenchido por aqueles que gozavam de extrema confiança
do soberano e ainda proporcionava uma renda considerável. Em suma, um
copeiro do rei tinha uma vida muito boa.
Mas seu coração estava na cidade de seus antepassados, nas
promessas feitas aos Patriarcas, estava no Templo, lugar para onde todas as
orações eram dirigidas, onde sacerdotes e levitas um dia oficiaram os
sacrifícios e conduziram o povo em adoração. Era preciso fazer alguma coisa.
E ele fez algo que é acessível a todos nós: orou e se colocou também como
resposta a essa mesma oração.
Sua oração começa lembrando a Deus Sua misericórdia, Sua aliança
para com a casa de Israel. Depois avança para uma confissão por toda a
nação, reconhecendo que não andaram segundo os caminhos de Deus. Por
fim, pede a Deus por ousadia para o que vai dizer quando estiver diante do rei:
“Faze com que o Teu servo seja bem-sucedido HOJE e encontre misericórdia
diante desse homem”.
Nós conhecemos o final da história e sabemos que Deus ouviu a oração
de Neemias. Há quem tenha grande dificuldade para encontrar assunto quando
vai orar. Neemias nos dá algumas sugestões: ore agradecendo, ore louvando,
ore confessando, ore intercedendo e coloque-se como possível resposta à
oração, como também fez o profeta Isaías, que, ao ouvir a voz de Deus – “A
quem enviarei e quem há de ir por nós”–, respondeu: “Eis-me aqui, envia-me a
mim”.
Deus nos abençoe!

