A resposta da cidade
Quando ouvi estas palavras, eu me sentei, chorei e lamentei por alguns dias. Fiquei jejuando e
orando diante do Deus dos céus”. Neemias 1:4

Rio de Janeiro, 2021
Estamos em 2021, na Cidade do Rio de Janeiro. As notícias, em um período de pandemia, a cada dia são
mais preocupantes: empregos, eventos e turismo estão em queda. Grande porcentagem de escritórios
vazios, com forte impacto no setor imobiliário. Notícias de um complexo de traficantes que usam a palavra
de Deus para espalhar o terror e avançam os seus domínios sobre alguns bairros do Rio de Janeiro. O que
fazer diante de um cenário tão assustador e desesperado (sem esperança)? Nesse momento, desafio a sua
célula a fazer uma oração pela cidade do Rio de Janeiro.

O amor pela cidade
O livro de Neemias conta a história de um homem judeu que vivia na Pérsia e servia na mesa do rei como
copeiro. O seu povo passou em torno de 70 (setenta) anos exilado e vivendo de uma forma humilhante. Um
dia esse oficial da corte do maior império de sua época ouviu uma triste notícia: o seu povo, que havia
retornado a Jerusalém estava passando por grandes dificuldades, pois a cidade estava destruída e seus
muros em ruínas. A sua reação diante dessa notícia foi abrir o coração e contar para Deus, se sensibilizar
pelo jejum e, assim, sentir compaixão e tristeza (Neemias 1.3-4).

Ação na cidade
Depois de passar em torno de 4 (quatro) meses nesse processo “interior”, ele tomou a decisão de ir até
Jerusalém, deixando de lado tudo o que havia conquistado “profissionalmente”, inclusive um certo tipo de
poder oriundo de sua responsabilidade diante do rei. Assim, tomou coragem e pediu (isso não era um pedido
simples e poderia custar a sua própria vida) ao monarca para ir até a sua cidade e ajudar na reconstrução
dos muros (Neemias 2.7-9), e, para isso, tomou muitas providências em uma sequência de ações
impressionantemente rápidas.

Oposição
A reconstrução não foi fácil, ele enfrentou inimigos poderosos, que tentaram obstruir a construção dos
muros. (Neemias 4.11). Houve tentativa de espalhar medo até por circulação de falsas notícias. Mas
Neemias não deixou se abalar e preparou um sistema de segurança e de defesa da cidade sem deixar de
continuar a construção. Assim, os muros foram reedificados em um tempo impressionante de 52 dias
(Neemias 6.15). O término da construção fez todos os inimigos temerem por reconhecerem a intervenção
de Deus nesse processo (Neemias 6.16).

Pare, pense e seja a resposta da cidade
Podemos examinar o problema do Rio de Janeiro ou de qualquer cidade a partir da visão econômica, política
ou social. No entanto, a resposta principal não é essa e sim, você e eu, orando e jejuando pela sua mudança
e transformação. Devemos aproveitar também a estratégia das células para encher essa terra com a glória
de Deus e, para isso, não podemos ter o nosso conforto em alta conta e tomar atitudes como ir embora da
cidade sem uma clara orientação de Deus a esse respeito. Aqui, os justos devem se multiplicar (Provérbios
29.2).

