«Quando não entendemos»
Pelo Dr. Charles «Chic» Shaver
“Ele respondeu: Por que me procuravam? Não sabiam que eu tinha de estar na casa de meu
Pai? Não compreenderam, porém, as palavras que lhes disse.
E voltou com eles para Nazaré e era submisso a eles. E a mãe dele guardava todas estas coisas
no coração. E Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça, diante de Deus e dos homens”.
(Lucas 2:49-52)
Uma das mulheres mais piedosas da história do mundo foi Maria, a mãe de Jesus. “E,
aproximando-se dela, o anjo disse:— Salve, agraciada! O Senhor está com você. Ela, porém, ao
ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que poderia significar esta
saudação.
Mas o anjo lhe disse:— Não tenha medo, Maria; porque você foi abençoada por Deus. Você
ficará grávida e dará à luz um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus. Este será grande e
será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará
para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim.
Então Maria disse ao anjo:— Como será isto, se eu nunca tive relações com homem algum? O
anjo respondeu:— O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a envolverá com a
sua sombra; por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus”.
(Lucas 1, 28-35).

Quando Jesus tinha doze anos, a família viajou a Jerusalém para a festa da Pascoa. Quando a
família se dirigiu a casa, os pais de Jesus perceberam que ele não estava com eles. Regressaram
a Jerusalém, encontraram a Jesus e questionaram suas ações ao vê-lo no templo, ouvindo aos
doutores da lei. Ele respondeu que tinha que estar na casa de seu Pai, porém eles não
entenderam.
Apesar de tudo que o anjo de Deus havia anunciado tão claramente a Maria, nesta fase de
amadurecimento da vida de Jesus, eles não o entenderam. Sim, pode haver questões que as
pessoas piedosas não entendem.
Nesta fase da história do mundo (2020), pergunto-me: "Por que o coronavírus?"
• É por que a carne ou o peixe foram fornecidos em condições insalubres em um mercado
chinês? E uma vez em humanos, o vírus se espalhou para outros humanos?
• É simplesmente porque o padrão global inclui periodicamente doenças importantes como
SARS, Ebola ou HIV?
• É o julgamento de Deus sobre pessoas desobedientes? Os israelitas queixosos e
desobedientes no deserto irritaram o Senhor "e o feriu com uma terrível praga" (Números
11:33).
• É simplesmente porque vivemos em um mundo danificado e desequilibrado desde que o
pecado entrou na raça humana? Ainda assim, vivemos na esperança de que "a própria criação
seja liberta da escravidão da corrupção, para a gloriosa liberdade dos filhos de Deus". Além
disso, “igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do
nosso corpo” (Romanos 8:21, 23).
• Não sei, não entendo, mas tenho orado para que Deus use essa trágica série de eventos para
que as pessoas o procurem que é o Salvador, o Perdoador, o Curador, o Senhor.
Sei que milhões de pessoas se afastaram de outras, algumas em quarentena auto imposta, para
interromper a transmissão humana da doença. O que as pessoas fazem - que geralmente estão
muito ocupadas no trabalho, escola, eventos esportivos, entretenimento, compras - quando
quase tudo para? Quando eles ficam em casa dia após dia, o que passa pela cabeça deles? No
que eles estão pensando? É possível que Deus esteja chamando sua atenção?

