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Perseverando na Fé pelo Brasil 
 

“Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e orar, 
e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então, eu 
ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra” (II 
Crônicas 7.14). 

A partir da vida do patriarca Abraão, o povo de Deus vivenciou 
maravilhas em sua história. Os hebreus tiveram a oportunidade de presenciar 
a mão de Deus agindo em diversas oportunidades. Desde a libertação do 
cativeiro egípcio até a conquista da Terra Prometida, os israelitas passaram o 
Mar Vermelho e o rio Jordão em terra seca, derrotaram povos terríveis, viram 
muralhas caírem com o marchar e o soar de trombetas, beberam água de 
rochas, contemplaram colunas de fogo iluminando e guiando durante a noite, 
protegeram-se do sol cobertos por nuvens durante o dia, conheceram de 
perto a Arca da Aliança e foram os únicos a sentirem o passar da Glória de 
Deus. Que maravilha! Que bênção!  

Acredito que muitos de nós gostaríamos de ter tido essa experiência. É 
de se imaginar que seria impossível para qualquer povo com tamanha honra 
desviar-se dos caminhos do Senhor. Contudo, infelizmente, ao observarmos a 
história desse povo, vemos uma triste trajetória de distanciamento, 
afastamento e desobediência em relação aos mandamentos que o Senhor 
estabeleceu, a despeito de todas as bênçãos recebidas. Deus se 
comprometeu a prover tudo. Bastava, apenas, o povo obedecer. 

O versículo em destaque, trata, exatamente, de um dos momentos da 
história de Israel, quando o povo em pecado, ouve a orientação de um Deus 
misericordioso e gracioso, sempre disposto a perdoar e manter suas 
promessas. Ou seja, mesmo diante da desobediência de Seu povo, Deus se 
apresenta pronto a sarar a terra, diante de uma atitude coletiva de clamor e 
arrependimento sincero.  

Por adoção, tornamo-nos parte do povo de Deus e, como cristãos e 
brasileiros, vivemos debaixo das promessas reveladas na Bíblia. Apesar de 
não termos tido uma história com as mesmas maravilhas vivenciadas pelo 
povo de Israel, recebemos a graça de uma Terra Prometida que, como 
escreveu Pero Vaz de Caminha ao rei D. Manuel, “em se plantando tudo dá”. 
Deus nos abençoou com a unidade linguística, a 5a maior superfície, 
fronteiras demarcadas, recursos naturais, clima privilegiado e um povo 
miscigenado. Não é difícil ouvirmos comentários de estrangeiros de como 
gostariam que seus países tivessem as bênçãos herdadas pelo Brasil. 

Assim como Israel foi abençoado com a “terra que mana leite e mel”, o 
Brasil foi abençoado com uma “terra em que se plantando tudo dá”. De forma 
misericordiosa, o evangelho chegou ao Brasil e, diferentemente de Israel, 
tornamo-nos um país cristão. Infelizmente, também temos desobedecido e 
desagradado a Deus. Contudo, Ele permanece pronto a perdoar e sarar o 
Brasil, fazendo-o prosperar, desde que haja arrependimento, humilhação e 
conversão dos maus caminhos. Nesse sentido, seja perseverante na fé e ore 
pela restauração de nossa Terra Prometida!   


