Igreja Batista Monte Horebe
Pastoral: 10-04-2011
Autor:Pr. Edson B. Valeriano
QUANDO O CÉU SE FECHA – I
Há possibilidade de as janelas do céu se fecharem de modo tal que não cheguem
aos frágeis humanos bênçãos espirituais e materiais do Criador? A Palavra Revelada, a
Bíblia, diz explicitamente que existem sim, ocasiões em que as janelas do céu são
fechadas, como conseqüência natural do afastamento da humanidade do seu Criador.
Não é o bondoso, misericordioso e benigno Dono do universo se amesquinhe ressentido
por não receber o devido reconhecimento; Ele não precisa disso, porque Ele, sem o ser
humano, do primeiro ao último, continua sendo o Todo Poderoso; mas o ser humano,
toda a humanidade, sem Ele, é menos que nada! Não passa de uma poeirinha cósmica
perdida na vastidão dos vinte e oito bilhões de anos-luz do até então conhecido
Universo.
O fato é que a humanidade não continuará mergulhando o olhar para o próprio
umbigo incólume, sem conseqüências, sem atirar no próprio pé. Visto que o ser
humano é cronicamente religioso, ao riscar o Criador da vida, da sua sociedade, ele
necessariamente ‘cria’ outro para si. O hedonismo – a busca por ‘coisas’ é um ‘deus’ -,
i.e., o consumismo desenfreado, a busca frenética por ‘coisas e mais coisas’: roupa,
sapatos, casas, carros, aviões, iates, jóias, etc,etc; demandam extrações e mais extrações
de recursos naturais não renováveis, como pedras, minérios de ferro, bauxitas, caulim,
pedras preciosas, petróleo, etc. Tais extrações deixam imensos, colossais cavernas no
sub-solo mundo a fora. A crescente demanda requer cada vez mais produção; mais
produção, mais poluentes; mais poluentes, mais esquenta o clima; mais esquenta o
clima, mais derretem as geleiras do pólo sul e pólo norte; mais derretem as geleiras,
aumenta o peso das águas nos oceanos; o peso aumentado, esmaga as conhecidas
placas tectônicas, produzindo desmoronamento nos vazios vãos das minas – caso
ocorrido no Chile - e os vulcões e tsunamis, matando milhares de pessoas. E ainda se
pergunta: onde está Deus? Essa humanidade riscou Deus da sua sociedade, destrói a
Terra que Ele mandou ornamentar, esburacando-a toda, destruindo a fauna e a flora,
alterando o clima, e quer que Deus venha atrás concertando os estragos! Quem é o
culpado?
“Se eu cerrar o céu de modo que não haja chuva, ou se ordenar os
gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo;
e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e orar, e se
desviar dos seus maus caminho, então eu ouvirei do céu, e perdoarei os
seus pecados, e sararei a sua terra.” 2ª Crônicas cap.7,veros 13 e 14. É
hora de inverter, consumir menos, começar a olhar, se humilhar e orar!

