MANTENHA A ESPERANÇA EM DEUS

Algum tempo depois, Ben-Hadade, rei da Síria, mobilizou todo o seu exército e cercou
Samaria.
O cerco durou tanto e causou tamanha fome que uma cabeça de jumento chegou a
valer oitenta peças de prata, e uma caneca de esterco de pomba, cinco peças de
prata.
Um dia, quando o rei de Israel inspecionava os muros da cidade, uma mulher gritou
para ele: "Socorro, majestade! "
O rei respondeu: "Se o Senhor não socorrê-la, como poderei ajudá-la? Acaso há trigo
na eira ou vinho no lagar? "
Contudo ele perguntou: "Qual é o problema? " Ela respondeu: "Esta mulher me disse:
‘Vamos comer o seu filho hoje, e amanhã comeremos o meu’.
Então cozinhamos o meu filho e o comemos. No dia seguinte eu disse a ela que era a
vez de comermos o seu filho, mas ela o havia escondido".
Quando o rei ouviu as palavras da mulher, rasgou as próprias vestes. Como estava
sobre os muros, o povo viu que ele estava usando pano de saco por baixo, junto ao
corpo.
E ele disse: "Deus me castigue com todo rigor, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate,
continuar hoje sobre seus ombros! "
Ora, Eliseu estava sentado em sua casa, reunido com as autoridades de Israel. O rei
havia mandado um mensageiro à sua frente, mas, antes que ele chegasse, Eliseu
disse às autoridades: "Aquele assassino mandou alguém para cortar-me a cabeça?
Quando o mensageiro chegar, fechem a porta e mantenham-na trancada. Vocês não
estão ouvindo os passos do seu senhor que vem atrás dele? "
Enquanto ainda lhes falava, o mensageiro chegou. Na mesma hora o rei disse: "Esta
desgraça vem do Senhor. Por que devo ainda ter esperança no Senhor? "
2 Reis 6:24-33
A vida é uma dádiva de Deus e o pior modo de se viver é optando por desrespeitar os
Princípios estabelecidos pelo Criador. Em II Reis 6.24 e seguintes temos o relato de
uma situação extremamente desesperadora na qual uma cidade inteira, Samaria, se
encontrava. Uma guerra estava em curso e o exército da Síria cercara Samaria por
muitos dias. Ninguém entrava, nenhum alimento podia ser transportado para a cidade.
A estratégia dos sírios era levar Samaria a render-se pelo sofrimento.
Lendo o relato a partir do verso 24, temos ideia do nível de penúria. Uma “cabeça de
jumento” custava uma fortuna. Somente pessoas desesperadas de fome pagariam
uma fortuna por algo assim. A falta de combustível fazia com que até o esterco de
pombas fosse precioso (v. 25). Mas o extremo do desespero é narrado nos versos 28 e
29 – pessoas chegaram ao absurdo da prática do canibalismo. Neste contexto
desesperador, o rei foi quem emitiu a pergunta: Por que devo ter ainda esperança no
Senhor? (v. 33). Ele fez esta pergunta na casa do profeta Eliseu. O detalhe é que este
rei, como os demais reis de Israel, era idólatra e infiel.
NÃO PONHA NA CONTA DE DEUS OS RESULTADOS DE SUAS AÇÕES DESASTROSAS
Quando o rei de Israel se deparou com o extremo da degradação em sua cidade,

culpou o profeta Eliseu! (v 31). Inclusive jurou que arrancaria a cabeça do profeta! No
verso 33, o mesmo afirmou: “Esta desgraça vem do Senhor...”.
As pessoas desobedientes a Deus costumam fazer o que aquele rei fez. Fazem suas
escolhas erradas, insistem no erro e, quando colhem calamidade, culpam a Deus. O
Senhor já avisara muito tempo antes que a vida e a morte estavam para serem
escolhidas pelo próprio povo (Dt 30.11ss). Em Dt 30.15-16, o Senhor disse: Vejam que
hoje ponho diante de vocês vida e prosperidade, ou morte e destruição. Pois hoje
lhes ordeno que amem o Senhor, o seu Deus, andem nos seus caminhos e guardem os
seus mandamentos, decretos e ordenanças; então vocês terão vida e aumentarão em
número... Nos tempos do profeta Eliseu o povo escolhera, infelizmente, a morte.
ESPERE EM DEUS
Em Hb 10.23, a Bíblia manda que nos apeguemos com firmeza na esperança que
temos no nosso Deus pois Ele é fiel. Fiel e verdadeiro. Esperamos em Deus porque Ele
é poderoso para fazer infinitamente além do que pedimos ou pensamos (Ef 3.20).
Jó é um exemplo na Bíblia de alguém que esperou em Deus. Recebeu conselhos, até da
própria esposa, para que desistisse de manter-se esperançoso. Em Jó 19.25, ele afirma:
Eu sei que o meu Redentor vive, e que no fim se levantará sobre a terra.
Apesar de ter vivido cerca de dois mil anos antes de Cristo, Jó profetizou sobre Jesus
ser o nosso Redentor.
Jesus foi o combustível para manter a esperança de Jó. Também Ele é o combustível
para que você tenha sua esperança renovada. Busque a Deus. Confie e espere nEle.
CONCLUSÃO:
Vemos que as decisões geram consequências que podemos não gostar, por isso
devemos obedecer aos princípios do Senhor, sempre confiar Nele, saber esperar com
paciência, pois Ele cuida de nós e reserva sempre o melhor.

