
 

 AGENTES DA ESPERANÇA 

 

Você tem animado os abatidos por intermédio da interseção? 

Do versículo 1 ao 8 do salmo 115, o salmista glorifica o nome do Senhor e 

faz um contraste entre seu poder e o dos deuses pagãos. Esse discurso é 
motivado por um questionamento que os inimigos de Israel fizeram, em 
virtude da ausência de milagres, com a intenção de denegrir a imagem de 

Deus e enfraquecer a fé do povo. Onde está o Deus de Israel? Como resposta 
imediata temos: Nosso Deus está nos altos céus e tudo faz como lhe agrada 

(Sl 115.3). Ah queridos, é tão bom saber que o nosso Deus vive e reina 

eternamente e que todo o controle está em suas mãos. 

Lembro de uma experiência impactante que vivi ao visitar hospitais. Certa 
vez entramos em uma UTI, e a cena que mais impactou foi de uma senhora 
sedada, vestida com fralda, totalmente exposta e indefesa. Ela estava 

fazendo hemodiálise e dava para perceber o seu corpo lutando para 
permanecer com vida. Naquela mesma UTI também conheci um outro 

paciente, um senhor, que estava bem, embora ainda entubado. Os médicos 
estavam animados pois o seu quadro estava evoluindo positivamente e as 

chances de ele receber alta, após três longos meses internado eram grandes. 
Cantamos para aquelas pessoas ali presentes, recebemos aplausos da 
equipe médica e desse senhor, oramos pelos demais pacientes e por aquela 

senhora que estava fazendo hemodiálise. Ao retornarmos na semana 
seguinte, fomos visitar a mesma UTI e para nossa surpresa ambos os 

pacientes haviam falecido. Aquele senhor recebeu alta e faleceu no quarto da 
enfermaria. Os médicos estavam abatidos e desesperançados. Não houve 

aplausos e nem sorrisos, apenas um clima de frustração e tristeza. Aquela 
notícia foi um choque para mim. Como assim? Nós oramos, e não deu certo. 

Por quê? A Deus aprouve levá-los. 

A nossa missão naquele momento, ainda que abatidos pela notícia, foi de 
interceder, animar e clamar ao Senhor por renovo e esperança. Assim como 

a palavra que o salmista direciona a Israel diante da humilhação dos seus 
inimigos por causa da ausência de milagres: Confie no Senhor ó Israel! Ele é 

o seu socorro e o seu escudo”(Salmo 115.9). Servo adorador interceda pelos 
abatidos e não perca a esperança. Nosso Deus está nos altos céus e tudo faz 

como lhe agrada. Seja o agente de fé e esperança que anima os abatidos. 
Clame por cura, rogue para que o mover do Espírito Santo se faça presente, 
promova a regeneração e a libertação de vidas que estejam encarceradas 

pelo poder das trevas e jamais perca a fé para interceder. 
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