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Perseverança na adoração, o exemplo dos antigos
A exemplo da “alegria dos antigos cantada nos Salmos”, como vimos no
tema “Perseverança na alegria” em nossas devocionais passadas, podemos
aprender também com aqueles homens do passado sobre a “perseverança na
adoração”.
É notável o comprometimento e a dedicação de patriarcas, reis, profetas
e evangelistas quanto à adoração ao Senhor. Como eles nos dão exemplos
contundentes de que o Senhor é o único que deve ser adorado e como não
podemos abrir mão dessa relação tão intima e poderosa chamada adoração.
Nas próximas reflexões, veremos como estes homens de Deus viveram
experiências poderosas que trouxeram respostas do Senhor para suas vidas,
bem como a adoração se tornou o cerne de seu relacionamento com Deus e o
instrumento do testemunho deles para com os povos que vivam ao seu redor.
Abrão, outrora politeísta, é transformado pelo encontro com o Senhor e
depois denominado Abraão (Pai de multidões), passa a ser um missionário com
a tarefa de abençoar todas as famílias da terra, fazendo todos conhecerem o
verdadeiro Deus a ser adorado. Abraão viveu um dos momentos de adoração
mais impactantes da Bíblia quando algo extremamente importante para sua vida
foi pedido como objeto de culto. Entretanto, ele venceu perseverando na
adoração.
Davi e seus salmos magníficos nos revelam as suas angustias e dores,
proezas, vitórias e alegrias, mas também propagam até o dia de hoje o poder de
Deus, suas obras maravilhosas, a grandeza da Sua bondade, os Seus atributos
incomunicáveis e o Seu amor sem medida. Davi recomenda em suas poesias
que todos devem adorar ao Senhor prestando-Lhe culto e que devem prosseguir
perseverando nessa adoração por todos os dias da vida.
Habacuque, o profeta que inicia os seus escritos em profunda amargura
e questionamentos ao Senhor, descobre ao longo da sua jornada, no
aprofundamento da sua interação com Deus, como a adoração ao Senhor e o
perseverar nessa adoração, são os elementos fundamentais no verdadeiro
relacionamento com Ele. Habacuque aprendeu e declamou que a sua adoração
e alegria para com o Senhor não dependia de valores materiais ou mesmo da
existência de um modelo econômico sustentável.
Lucas, o médico amado, profundo conhecedor da fisiologia humana, foi
usado pelo Senhor para falar da transformação que Jesus pode fazer na
perspectiva espiritual. Ele descreve como o poder e a bondade do Senhor podem
ser vistos na cura de dez leprosos e como o retorno de apenas um para
agradecer-Lhe traz consigo elementos fundamentais presentes na adoração ao
Deus.
Nesta breve jornada, permita-se guiar pelo exemplo destes homens
incríveis e no testemunho de adoração que eles deram e que rompeu séculos,
chegando até nós e nos ensinando porque devemos perseverar na adoração.

