“O SENHOR resgatou Jacó e o libertou das mãos do que é mais forte do que ele. Eles virão e cantarão de
alegria nos altos de Sião; ﬁcarão radiantes de alegria pelos muitos bens dados pelo SENHOR: o cereal, o
vinho novo, o azeite puro, as crias das ovelhas e das vacas. Serão como um jardim bem regado, e não
mais se entristecerão. Então as moças dançarão de alegria, como também os jovens e os velhos. Transformarei o lamento deles em júbilo; eu lhes darei consolo e alegria em vez de tristeza. Satisfarei os sacerdotes com fartura; e o meu povo será saciado pela minha bondade”. (Jeremias 31.11-14)

O DEUS QUE TRANSFORMA LAMENTO EM JÚBILO

Lamento (ou lamentação), do latim lamentum, é uma queixa que pode incluir diversas amostras de aﬂição,
como gritos, suspiros ou lágrimas. O lamento é uma expressão de dor, angústia ou desconformidade. Diferentemente do júbilo, que acontece em certos momentos de realização e satisfação em nossas vidas, o
lamento pode nos acompanhar por muito tempo. Há lamentos que vivemos por décadas: a dor pela perda
de uma pessoa amada, uma traição, uma decepção com um líder, um erro nosso, um perdão não recebido
ou um pecado que nos aprisiona. Este é um mundo que sabe produzir lamentos. Por isso, precisamos da
ação do Espirito Santo para transformar nosso lamento em júbilo.

UM DEUS QUE DESANCORA O PASSADO

Muitas de nossas lamentações estão ligadas ao nosso passado. Episódios em que sofremos ou em que
causamos sofrimento a alguém. Por isso, precisamos olhar o passado como proposto em Isaías 43.25-26:
“Eu, eu mesmo, sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim e dos teus pecados não me
lembro. Desperta-me a memória; entremos juntos em juízo; apresenta as tuas razões, para que possas
justiﬁcar-te.” Nosso Deus é um Deus justiﬁcador! Quando o encontramos, encontramos perdão e cura. A
partir deste ponto, ele dá sentido ao nosso passado, possibilitando, assim, a gratidão e o reconhecimento.
Nosso passado pode ser a grande força para a lamentação, mas o nosso Libertador é mais forte que ele (Jr
31.11). Tão forte ao ponto de reconﬁgurar as lembranças e memórias, permitindo-nos uma nova leitura do
que nos aconteceu.

UM DEUS QUE SIGNIFICA NOSSO PRESENTE

Não é o passado que dá signiﬁcado ao nosso presente. O que dá signiﬁcado ao nosso presente é o amor de
Deus, conforme lemos em Jeremias 31.2-3: “O povo que escapou da morte achou favor no deserto.
Quando Israel buscava descanso, o Senhor lhe apareceu no passado, Ou o Senhor apareceu a nós vindo
de longe, dizendo: ‘Eu a amei com amor eterno; com amor leal a atraí.’” Esse amor esteve conosco no
passado e trará propósito para o presente. Caminhar é possível, uma vez que temos um Deus leal, que nunca
se desviará de nós, mesmo quando nos desviamos dEle.

UM DEUS QUE DÁ ESPAÇO PARA O FUTURO

Quando enfrentamos a lamentação com nossas forças, percebemos o quanto ela é insaciável. Mas quando
a enfrentamos pelo caminho da graça, somos surpreendidos pela conﬁança. A graça, transforma dor em
motivação, o rancor em amor e o ódio em perdão, fazendo do nosso futuro um caminho esperançoso e
sábio. Haverá novas colheitas! Vamos poder festejar, celebrar, cultuar e adorar (Jr 31.12). No Senhor, temos um
futuro de plena satisfação, pois Ele mesmo vai nos saciar, não com coisas, sentimentos ou sensações terrenas, mas com Sua bondade (Jr 31.14). Por isso, podemos cantar e dançar, pois ele transforma nosso lamento
em júbilo (Jr 31.13).

CREIA E PENSE

Não importa o deserto que tenha sido seu passado, Deus esteve com você. Ele pode transformar sua vida
hoje, para que nEle você encontre bondade e satisfação.
Você tem alguma fonte de lamentação, alguma coisa que tenha feito ou que tenham feito contra você?
Você gostaria de deixar Deus transformar essa lamentação em júbilo? Se for necessário, peça perdão ou
libere perdão.
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