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Virando o jogo
“O Senhor é a minha força e o meu escudo; nele o meu coração
confia, e dele recebo ajuda. Meu coração exulta de alegria, e com o meu
cântico lhe darei graças”. Salmo 28.7
Qual é o seu time de futebol? Confesso que não possuo um time de
minha preferência. Apesar disso, ainda assim sou capaz de assistir a uma
partida e me envolver emocionalmente, vibrando ou me decepcionando, de
acordo com o resultado final.
Um dos aspectos interessantes que percebo em algumas partidas é o
fato de que o placar final muitas vezes é inesperado, pois o time que antes
estava perdendo, sofrendo ataques, é capaz de mudar a partida de um
momento para o outro, virando o jogo de maneira surpreendente.
É dessa maneira que enxergo o Salmo 28, que, por sinal, é uma linda
oração de Davi. Por um lado, ele inicia a sua oração demonstrando um
completo desespero, um sentimento de fracasso e angustia diante de um
instante do silêncio de Deus – “A ti clamo, ó Senhor; rocha minha, não sejas
surdo para comigo; porque, se te calares quanto a mim, serei semelhante aos
que descem à cova”. (Salmo 28.1).
Entretanto, se observarmos atentamente, perceberemos de maneira
nítida uma mudança de perspectiva, uma virada radical nas palavras do
salmista a partir do verso 6, em que ao invés de choro e lamento, permitiu
que a esperança e a alegria surgissem, pela confiança no poder de Deus –
“Bendito seja o Senhor, porque ouviu a voz das minhas súplicas! O Senhor é
a minha força (...) nele o meu coração confia, (...) por isso, o meu coração
exulta de alegria e com meu cântico o louvarei”. (Salmo 28.6, 7).
Aleluia! Por meio de sua oração Davi nos encoraja a depositarmos
nossa confiança em Deus quando estivermos cercados por problemas que
possam abalar nossa estrutura física, emocional ou até mesmo espiritual.
Eu me recordo das palavras do pastor Rick Warren em seu livro Uma
igreja com Propósitos: “A nossa vida é como um carrossel, hora estamos
em baixo, hora estamos em cima”. Com essa comparação ele quis nos
lembrar de que essa é a dinâmica da vida, pois podemos, num momento,
passar uma noite de insônia e inquietação, ou até mesmo atravessarmos um
terrível vale sombrio. Contudo, o que não podemos deixar escapar é a
esperança de que, a qualquer instante, desfrutaremos de uma completa e
perfeita paz que fará brotar em nossos lábios cânticos alegres.
Por essa razão, diante dos conflitos, não devemos nos render à dor, ao
luto, às tragédias que nos cercam. Devemos sim lembrar de que existe um
Deus poderoso, amoroso, que com graça e ternura tem cuidado, dia após dia,
de cada um de nós. Sim, o Senhor tem cuidado de nós!

