O Senhor é!
O Senhor faz!
“Na sua aflição, clamaram ao Senhor, e ele os livrou da tribulação em que se encontravam”
(Salmo 107.6, 13, 19, 28)
Esse versículo, como um refrão, se repete quatro vezes ao longo do Salmo 107, fazendo referência a quatro tipos
de tribulação para os quais Deus tem uma firme e pronta resposta. Em cada um deles, o Senhor ouviu o clamor
feito por aqueles que sofriam, de modo que se tornaram “aqueles que o Senhor resgatou” (v. 2). Veja o que Deus
fez no passado e creia que ele pode fazer novamente na sua vida.

Na escassez, ele é provisão
Quando perambulavam sem casa, pelo deserto, com fome e sede (vs. 4, 5), “na sua aflição, clamaram ao Senhor”
(v. 6). Então, o Senhor “os conduziu por caminho seguro a uma cidade habitada” (v. 7). Há tribulações que nos
impõem momentos de escassez, de falta, em que aquilo que é necessário não está ao nosso alcance. É nessa hora
que precisamos clamar ao Senhor, “porque ele sacia o sedento e satisfaz plenamente o faminto” (v. 9). Do que
você tem falta hoje? Do que tem fome e sede?

Na prisão, ele é liberdade
Quando se viram aprisionados por terem desprezado a direção de Deus, sujeitos a trabalhos forçados (vs. 10, 11),
sem “quem os ajudasse” (v. 12), “na sua aflição, clamaram ao Senhor” (v. 13). Então, ele “quebrou as correntes que
os prendiam” (v. 14). Há tribulações causadas pela nossa decisão de fazer as coisas do nosso jeito, decisões que,
muitas vezes, nos aprisionam em situações muito dolorosas. Por isso, precisamos clamar, porque o Senhor é
aquele que “despedaçou as portas de bronze e rompeu as trancas de ferro” (vs. 14, 16). Do que você precisa ficar
livre?

Na morte, ele é cura
Quando dominados pela rebeldia e em sofrimento, sem apetite pela vida, “perto das portas da morte” (vs. 17, 18),
“na sua aflição, clamaram ao Senhor” (v. 19). Então, “Ele enviou sua palavra e os curou, e os livrou da morte” (v.
20). Há tribulações que dilaceram nossas emoções, elas nos afundam em angústia, desespero de alma e perda de
amor pela vida. Nessa hora, precisamos clamar àquele que é capaz de realizar “maravilhas em favor dos homens”
(v. 21). Há alguma parte de você doente?

Na tempestade, ele é livramento
Quando se viram acuados pela força e fúria das águas do mar, “perderam a coragem” (vs. 23-26), “cambaleava,
tontos como bêbados, e toda sua habilidade foi inútil” (v. 27). Então, “na sua aflição, clamaram ao Senhor” (v. 28)
e ele “reduziu a tempestade a uma brisa e serenou as ondas [...] eles se alegraram (vs. 29, 30). Há tribulações que
revelam quão pequenos somos, quão frágeis, quão vulneráveis. E, ao clamarmos pelo nosso Deus, ele nos socorre, porque é capaz de nos guiar “ao porto almejado” (v. 30). Você está sem coragem diante de alguma tempestade?

Pare, clame e saiba quem Deus é
Pode ser que você já tenha passado por alguma dessas tribulações. Se for o caso, faça como o salmista e testemunhe como o Senhor agiu. Talvez você esteja no meio de uma tribulação. Se estiver, comece a clamar orando esses
textos bíblicos. Faça deles a sua oração. Deixe que eles gerem fé no seu coração para crer que o Senhor é o que
provê, o que liberta, o que cura e que livra. O Senhor é! O Senhor faz!

