O que desejar e buscar para o futuro
“Aqueles dias, quando vocês clamarem por mim em oração, eu os ouvirei. Se me buscarem de todo o
coração, me encontrarão. Serei encontrado por vocês”, diz o Senhor. “Acabarei com seu exílio e os
restaurarei. Eu os reunirei de todas as nações para as quais os enviei e os trarei de volta para casa, para
sua terra.” Jeremias 29.12-14
Vidas exiladas
Na semana passada, vimos que os israelitas estavam sofrendo no exílio da Babilônia quando Deus dirigiu a
eles uma mensagem, convidando-os ao arrependimento. Se pensarmos nesses seis meses de pandemia
como um período de suspensão, podemos dizer que alguns de nós estão vivendo exílios existenciais, sociais,
emocionais e relacionais. O exílio é uma experiência que todos enfrentamos na medida em que todos somos,
em algum momento, obrigados a alterar o curso da vida. Desde o ventre de nossa mãe, temos enfrentado
tipos de exílios: a mudança de casa, uma transferência de escola ou emprego, a ida para uma nova igreja.
Ao sairmos de um lugar que nos é familiar, tornamo-nos uma espécie de forasteiros. Por isso, vamos olhar
para o que Deus falou aos exilados israelitas e aprender algumas lições.

Enfrentando a realidade
Jeremias 29.4-23 é, ao mesmo tempo, uma advertência a que os israelitas não sintam pena de si mesmos
e um desafio a que tornem o exílio em lugar de habitação. A situação estava diante deles: não podiam
mudar o fato de serem exilados, mas podiam definir como seriam exilados. E Deus estava sobre ele s
mostrando como fazer isso.
“Construam casas e estabeleçam-se nelas.” (v. 5a) – Lá estavam eles diante do novo normal. Não eram
férias, nem semana de boas-vindas. Era a realidade. E a realidade mostrou para eles que a nossa casa nos
segue, não o contrário. A casa vai estar onde Deus nos colocar. Por isso, eles deveriam construir casas na
Babilônia, porque ali ficariam por setenta anos. Você está construindo onde Deus o colocou? Ou continua
resistindo?
“Plantem pomares e comam os frutos que eles produzirem.” (v. 5b) – A Bíblia ensina que há tempo para
tudo (Eclesiastes 3). O tempo da destruição das plantações passou. Agora, era tempo de plantar na nova
terra. Era tempo de olhar as estações e se organizar para semear naquele solo e dele se alimentar. O exílio
também é lugar de oportunidade. O que você está plantando? Onde?
“Multipliquem-se! Não diminuam!” (v. 6c) – O mandato do homem, desde a criação, continuava valendo
em Babilônia: multiplicar, crescer, aumentar, alargar a tenda. O exílio não era para diminui-los. Ao
contrário, ele mostraria que o que nos faz crescer não é a nossa Jerusalém, mas o Senhor. Não importa
onde estivermos. Deus espera que não diminuamos.
“Procurai a paz da cidade para onde vos fiz transportar; e orai por ela ao Senhor, porque, na sua paz, vós
tereis paz.” (v.7) – Shalom (paz), no hebraico, significa totalidade, tem a ver com a saúde total de uma
sociedade. É por isso que, todos os dias, paramos às 20:20 para orarmos por um avivamento pessoal, pela
conversão de parentes e amigos e por Shalom para nossa cidade. Aproveite e ore hoje com toda sua célula.

Revendo suas expectativas
“Quando vocês clamarem por mim em oração, eu os ouvirei[...]Se me buscarem de todo o coração, me
encontrarão.[...] Eu os reunirei de todas as nações para as quais os enviei e os trarei de volta para casa”
Jeremias 29:12-14
Na semana passada, vimos que Deus tem planos a nosso respeito. No entanto, muitas vezes, nos vemos
frustrados com o tipo de vida que temos. Será que Deus falhou? Ou o plano dele não era tão bom assim? Às
vezes, estamos seguindo o fluxo, achando que vai dar no lugar certo. Mas acabamos nos perdendo e sofrendo.
Nós sabemos que Deus tem planos, mas nem sempre sabemos quais são eles. Por isso, não devemos basear
nossas expectativas no que sonhamos, mesmo que o sonho venha de Deus. Eles jamais devem ser nossa
bússola. Quando Abraão e Sara tentaram se guiar pela promessa de ter um filho, cometeram um erro que
gerou dores não só para eles, mas para outras pessoas. O sonho pode nos alimentar, nunca nos guiar. O
chamado de Deus foi para que o povo o buscasse, e não para que buscasse o que ele iria lhes dar. Pessoas de
fé não correm atrás de sonhos, elas andam em busca de Deus.

Pare, pense e vença o exílio
No curso da vida, por vezes, encaramos exílios. Neles, podemos dizer: “não gosto deste lugar, desta família, deste
trabalho, desta igreja, desta célula, desta escola”. No entanto, hoje, vimos que esse caminho por si só não nos
levará a superar o exílio. Aprendemos que, quando buscamos a Deus de todo coração, ele nos promete, o
acharemos. Só assim conseguiremos identificar as boas oportunidades dadas pelo Senhor de servir com o que
temos onde quer que estivermos.

