CANTANDO O HINO CERTO, MAS, DO LADO ERRADO!

“Então Miriã, a profetiza, a irmã de Arão, tomou o tamboril na sua mão, e todas as
mulheres saíram atrás dela com tamboris e com danças. E Miriã lhes respondia:
Cantai ao SENHOR, porque gloriosamente triunfou; e lançou no mar o cavalo com
o seu cavaleiro.” (Êxodo 15:20-21)

Quando o povo de Israel obteve livramento da parte Deus, diante do exército de Faraó, no episódio da
travessia do Mar Vermelho, Moisés compôs um cântico e Miriã, irmã de Arão, convocou todo o povo
para louvar e glorificar a Deus pelo Seu grande feito (Êxodo 15:1-21). Tudo estaria certo, se não fosse
por um detalhe: eles estavam cantando o hino certo, mas, do lado errado do Mar Vermelho.
O povo de Israel só adorou Deus depois que a vitória estava garantida, isto é, depois que Faraó e o seu
poderoso exército haviam sido derrotados.
Ante de Deus prover o livramento do Seu povo, os lábios dos israelitas pronunciavam palavras bem
diferentes:
“E aproximando Faraó, os filhos de Israel levantaram seus olhos, e eis que os
egípcios vinham atrás deles, e temeram muito; então os filhos de Israel clamaram
ao SENHOR. E disseram a Moisés: Não havia sepulcros no Egito, para nos tirar de
lá, para que morramos neste deserto? Por que nos fizeste isto, fazendo-nos sair do
Egito? Não é esta a palavra que te falamos no Egito, dizendo: Deixa-nos, que
sirvamos aos egípcios? Pois que melhor nos fora servir aos egípcios, do que
morrermos no deserto.” (Êxodo 14:10-12)

Enquanto os egípcios perseguiam a nação de Israel, a única coisa que o povo fazia era blasfemar
contra Moisés e desejar regressar ao Egito, tendo novamente uma vida de escravidão.
Em muitas ocasiões nós agimos da mesma forma: quando Deus nos concede uma vitória queremos
contar para todas as pessoas, pedimos uma oportunidade na igreja para dar testemunho da sua
conquista, louvamos ao Senhor a plenos pulmões e afirmamos categoricamente que Deus é bom. Mas
quando o “inimigo” ainda está em nosso encalço, blasfemamos contra Deus, reclamamos que Ele não
ouve nossas orações, não se importa conosco e até tem prazer no nosso sofrimento.
Precisamos aprender a louvar e bendizer o nome do Senhor mesmo quando não há motivos para isso.
O verdadeiro adorador consegue adorar Deus em quaisquer circunstâncias. Isso porque seu foco
principal é a “face” de Deus e não apenas as Suas “mãos”. O verdadeiro adorador busca Deus por
aquilo que Ele é e não por aquilo que Ele pode fazer.
Precisamos aprender com Paulo a louvar a Deus em qualquer situação. Quando ele disse que podia
todas as coisas naquele que o fortalecia (cf. Filipenses 4:13), ele tinha em mente não apenas os
momentos bons, mas, também, os momentos ruins (cf. Filipenses 4:12). E você? Em que lado da
situação você canta o hino da vitória?
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