“Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na
oração” (Romanos 12.12)
Desde o início da pandemia, o mundo fala sobre os heróis por trás de tudo o
que está acontecendo - profissionais da saúde de diversas áreas - que
ininterruptamente trabalham para salvar nossas vidas. Hoje, porém, mais do
que agradecer, eu quero orar por você!
É verdade que não nos conhecemos, mas quero que saiba que me preocupo e
sou muito grato por todo o seu esforço e dedicação, pelas suas lágrimas
derramadas e as madrugadas sem dormir. Imagino como é grande o seu
cansaço! A batalha parece longa, a fé e a esperança distantes, mas todo
esforço no cuidado de cada pessoa vale a pena. Tenha bom ânimo!
Oro para que tudo passe logo e que possamos experimentar de novo a alegria
de ser brasileiro. Oro ainda por sabedoria aos nossos líderes, para que eles nos
conduzam a uma boa solução. Peço ao Senhor por mais recursos para o
tratamento, por locais de trabalho adequados, pelas equipes e funcionários,
enfermos e familiares... enfim, por todos os envolvidos.
Minha oração ainda se estende para que sua família seja confortada nos dias
de ausência, que seja protegida e cuidada pelo Pai de amor que nos guarda.
Que você possa sentir-se uma pessoa amada, mesmo em meio ao caos, e que
suas forças sejam renovadas. Que o Deus Criador te cubra de amor e paz.
É tempo de Páscoa! Tempo de relembrar a morte e a ressurreição de Jesus
Cristo – expressão máxima do amor e do cuidado de Deus para nossas vidas.
Seguirei orando para que essa carta sirva como um abraço longo e apertado,
daqueles que nos levanta do chão, renova o ânimo e nos faz perceber que não
estamos sozinhos.

Obrigado!

“Que a graça do Senhor Jesus Cristo, e
o amor de Deus, e a comunhão do
Espírito Santo sejam com vós todos.
Amém”
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