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Cultuando na Tempestade
“Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande
tempestade e o navio estava a ponto de despedaçar. Então os marinheiros,
cheios de medo, clamavam cada um ao seu deus [...].” Jonas 1.4,5a
A tripulação e os passageiros do navio que se dirigiam para a cidade de
Társis, num dia qualquer nos meados do século 8 a.C., jamais poderiam imaginar
que iriam enfrentar uma terrível tempestade que quase lhes ceifaria a vida. Fugindo
do Senhor, Jonas, que deveria ter embarcado para Nínive, entrou no barco que
seguia para Társis. Dormia no porão quando foi despertado pelo capitão, que lhe
disse para se levantar e orar, porque estavam enfrentando um terrível temporal e o
navio estava prestes a afundar. Um culto estava sendo realizado, possivelmente no
convés.
A liturgia daquele culto continha os seguintes pontos:
1) clamores – “Então os marinheiros cheios de medo, clamavam cada um
ao seu deus [...]”;
2) revelação – “[...] Vinde e lancemos sortes, para que saibamos por causa
de quem nos sobreveio este mal. A sorte caiu sobre Jonas”;
3) testemunho – “[...] Jonas respondeu, sou hebreu e temo ao Senhor, o
Deus do céu, que fez o mar e a terra”;
4) conversão – “Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor; e
ofereceram sacrifícios ao Senhor [...] e fizeram votos.”
Essa conhecida história nos desafia a refletirmos que, durante sessenta
anos de existência da Memorial Batista, perseveramos, porque muitas tempestades
foram enfrentadas e vencidas. À semelhança do culto no navio, orações foram
elevadas aos céus e respondidas. A revelação da Palavra de Deus foi transmitida
com fidelidade e, por isso, somos uma igreja biblicamente sólida. O testemunho do
que Deus tem realizado neste lugar pode ser exemplificado pelo crescimento
cristão e ardor pela obra missionária. Temos presenciado muitas conversões e
transformação de vidas.
Prossigamos cultuando ao Senhor em todo tempo, Ele continuará nos
abençoando. Ainda que ameaçados de sermos tragados pelo mais profundo dos
mares dos problemas desta vida, oremos sempre. Do ventre do grande peixe,
Jonas orou, foi atendido e teve uma nova oportunidade. Servimos o Deus TodoPoderoso, que é por nós. Ele nos ouvirá também.
Concluo lembrando o que disse o poeta, na conhecida música do cantor
cristão: “Temos por lutas passado, lutas terríveis cruéis, mas o Senhor tem livrado
delas seus servos fiéis”.
Que Deus nos abençoe!

