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TEMPO DE AGRADECER
Como diz o pregador no livro de Eclesiastes: “Tudo tem a sua ocasião própria,
e há tempo para todo propósito debaixo do céu.”(1:1), e assim delineia uma série de
máximas sobre várias facetas ao longo do existir de uma pessoa, mostrando que a
existência humana não consiste de um amontoado de acontecimentos aleatórios; há um
conduzir do Eterno os rumos de nossa história. O Eterno ainda assevera, pela lavra do
pregador sagrado que, “Tudo fez formoso em seu tempo” e, “...tudo quanto Deus faz
durará eternamente;”(Idem,ibidem,vv. 11,14a). É gratificante saber que, ao vencer
cada faceta de nossa peregrinação terrena, o conseguimos por causa da direta assistência
do Eterno, mesmo quando não o percebemos ou não queremos tomar conhecimento.
Bem sabemos que em cada momento de nossa vida temos motivos para
agradecer, além da complexidade de nossa existência que foge à nossa compreensão:
uma noite de repouso tranquilo; o amanhecer de um novo dia; a superação de uma
enfermidade; o estar em condições de prover sustento material, moral, social e
psicológico para si e família; a aquisição de um bem há muito desejado e , etc. Contudo,
há um momento adequado a cada um de nós quando paramos para avaliar nossas
conquistas e nossas derrotas, nossos sucessos e nossos fracassos. Esse momento pode
ser ao obter uma promoção, ao conseguir realizar uma conquista pessoal, pelo
transcorrer de um aniversário, uma data comemorativa, ou mesmo num momento de
introspecção, sem nada especial marcante. O importante não é o quando, e sim o fato.
Esse momento nos faz perceber nossa fragilidade diante da existência e a total
dependência do Poder Maior que conduz o curso do universo. Ao nos curvarmos para
agradecer nos tornamos menos egoístas e mais humildes diante dos fatos e
circunstâncias que marcam nossa existência.
Como povo de Deus chamado batista, que se reúne neste local como Igreja
Batista Monte Horebe, temos centenas de motivos para agradecimentos (se cada
membro enumerar pelo menos cinco motivos de agradecimento ao Senhor no período
de doze meses, só aí teríamos quase um mil e quinhentos), e isto sem contar as
inumeráveis bênçãos coletivas que temos alcançado. Não, não vamos enumerar!
Fiquemos, cada um de nós, responsabilizados diante do Eterno pelo render o que LHE
pertence – O Louvor!

