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Semana: 02/10

a 09/10 •

Desafio da semana: ORAR PELA NOSSA CIDADE

ade

Como lidar com tempos de crise?
Tendo ouvido estas palavras, assentei-me, e chorei, e lamentei por alguns dias; e estive jejuando e orando
perante o Deus dos céus. (Neemias 1.4)

A necessidade da oração
Existe uma dificuldade de entender o que é oração e como se pratica. Atualmente, uma das razões dessa
dificuldade parece ser o nosso acesso mais fácil a bens materiais e a alimentos, diminuindo nossas dificuldades
e a sensação de dependência de Deus. Outra razão que pode ser pontuada é a frequente ilusão de “milagre”
proporcionada pela tecnologia. E, por último, a aparente falta de tempo. Com tantas atividades nossa vida de
oração parece ficar relegada a última “tarefa” do dia. Por isso, podemos aprender a partir de Neemias a
importância de orarmos o tempo todo, por diversas circunstâncias.

A necessidade da oração pelos irmãos necessitados (Ne 1.1-5)
As primeiras orações registradas no livro de Neemias acontecem como uma resposta imediata à notícia da
situação dos judeus que retornaram para Jerusalém após um longo período de exílio na Babilônia. É interessante
notarmos que a preocupação dele e amor pelos judeus que tinham acabado de retornar foram demonstrados
num gesto de oração. Nesse sentido, Neemias parece ter compreendido que a famosa frase popular que diz:
“quem ama, cuida” deve ser alterada para “quem ama, ora”.

A necessidade de orar antes de uma decisão (Ne 2.1-6)
A decisão de Neemias ir para Jerusalém acontece como resposta à sua própria oração. Ele queria ajudar aqueles
que estavam em Sião, mas tinha um problema: deixar um emprego excelente, de alta confiança e pedir ao rei
para se mudar. Mas em que situação faria esse pedido? Antes de falar ao monarca o que estava em seu coração,
faz uma oração. Em nossa cultura é comum buscarmos a ajuda de profissionais para auxílio em nossas decisões,
seja um terapeuta ou um coaching. É claro que não podemos negligenciar os novos conhecimentos e auxílios,
mas nem o melhor especialista pode nos ajudar mais do que uma simples oração.

A necessidade de orar em meio às ameaças (Ne 4.1-9)
Após ir para Jerusalém, Neemias começa a reconstrução dos muros da cidade. No meio da construção, alguns
inimigos do povo judeu se levantam. Ao invés de buscar ajuda ao rei da Pérsia, decidiu orar e continuar
trabalhando, mesmo após uma grave ameaça. Além de orar, entendeu que também era necessário se organizar
para se defender. Como Neemias, muitas vezes não conseguiremos ir até um local escuro ou um canto solitário
para orar, pois as circunstâncias podem exigir uma decisão rápida. Por isso, é importante “jogar dardos” para
Deus em pensamento, sem deixar de lado o que devemos fazer. Em alguns dias podemos até ficar tristes por
não conseguirmos organizar nosso tempo como devemos para buscar a Deus, mas a vida de Neemias também
nos ensina que a oração não se limita somente a um momento solitário no quarto e, sim, a um estilo de vida
em que podemos conversar com Deus o tempo todo.

