
 PASSA ESTE JORDÃO  

 

Certamente não veremos em vida os muitos e enormes desafios que sobrevirão 

à igreja de Jesus. Podemos prever que virá perseguição e opressão, não somente pelos 

acontecimentos atuais, mas à luz do que diz a palavra de Deus. 

Tribulações sobrevirão de toda ordem e é necessário estarmos atentos a 

guardarmos a palavra em nosso coração bem enraizada para não sermos 

enquadrados na parábola de Jesus como aqueles que receberam a palavra com 

alegria, porém “visto que não têm raízes em si mesmas, são de pouca perseverança. 

Ao surgir alguma tribulação ou perseguição por causa da Palavra, rapidamente 

sucumbem.” (Mc 4:17) 

 Em um momento extremamente desafiador a Josué, onde tinha a missão de 

substituir Moisés, talvez o maior líder do povo hebreu, e a ter que conduzir o povo em 

batalhas contra inimigos poderosos e desconhecidos, Yahweh ordenou a Josué 

“levanta-te! Atravessa este Jordão”. É esta a ordem que o Senhor nosso Deus tem 

ministrado ao seu povo ao longo da história. 

O momento atual é de medo e insegurança, onde praticamente todos os 

problemas se resumem em um único tema para nossa pauta social, demonstrando a 

incapacidade das nações e indivíduos de encontrarem solução rápida, o que força 

nossa compreensão da realidade acerca da lamentável insuficiência e limitação dos 

nossos recursos, por mais enaltecido que sejam os avanços tecnológicos e científicos. 

 Entretanto, ater-se a essa configuração social pode nos atrapalhar e tirar o 

nosso foco para perceber que a ordem do Senhor nosso Deus a Josué aponta para uma 

atitude pessoal de se “levantar” e de “atravessar” o Jordão. 

Dessa forma, precisamos estar atentos a nós mesmos e, individualmente, termos 

a atitude correta que agrada a Deus. Diante da convicção da experiência que tivemos 

no nosso encontro com Jesus e na verdade da sua palavra que marca nossa existência 

dia a dia, na liberdade de consciência de cada um, não podemos sucumbir ao desafio 

e negar as práticas do serviço do Senhor em todos seus aspectos. 

Cuidado! Levantem-se! Atravessem este Jordão! Espero que as raízes da 

verdade eterna estejam bem profundas e vigorosas nos corações de cada um de nós. 
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