“Uma tragédia anunciada, uma boa notícia negligenciada”
A tragédia ocorrida em Brumadinho, tem ocupado
nossas mentes, sentimentos e nossas conversas, com um
misto de compaixão, dor, lamento, contrastado com um
tom de revolta, inconformidade e indignação, pois,
sabemos que “humanamente falando”, este desastre
poderia ter sido evitado. A jornalista Cristina Serra, autora
do livro "Tragédia em Mariana”, fez a seguinte declaração:
“...o rompimento da barragem em Brumadinho, era uma
“tragédia anunciada”!
Assim que as notícias se espalhavam, nossos olhos e
ouvidos ficaram em estado de alerta, “torcendo”, para que
em meio a uma enxurrada de informações lamentáveis,
desastrosas e dolorosas, pudéssemos ouvir alguma boa
notícia!
Em estado de choque, nos deparamos com um cenário
cujo os resultados manifestam a natureza e as entranhas
do ser humano: ganância, descaso, indiferença, corrupção
entre outros males inerentes ao Homem”; tudo isso,
contrastado com atos de extrema coragem,
desprendimento,
trabalho
duro,
fidelidade,
comprometimento, sacrifício, dedicação e amor de
homens que trabalharam acima do cumprimento do seu
dever, pondo em risco suas próprias vidas, na busca de
salvar pessoas em seus últimos gritos de esperança!
Creio, que estas cenas e este evento ficarão gravados
em nossa memória para o resto de nossas vidas!
Entretanto, Brumadinho nos remete a outra tragédia que
atingiu a humanidade toda, de todas as épocas e em todos
os lugares! Desde que o Homem se rebelou, e rejeitou o
governo de Deus em sua vida, uma tragédia foi anunciada!
“Todos se extraviaram, à uma se fizeram inúteis; não há
quem faça o bem, não há nem um sequer”; “Pois todos
pecaram e carecem da glória de Deus”; “... Portanto, da
mesma forma como o pecado entrou no mundo por um

homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte
veio a todos os homens, porque todos pecaram”
Rm 3.12,23;5.12.
Estar separado, sem acesso e desprovido da
capacidade de relacionar se e desfrutar da comunhão
com Deus, o Homem, nesta condição, experimenta sua
maior e mais profunda tragédia! Porém, mesmo em
meio ao caos em que o ser humano se encontra, há uma
sirene que ressoa e que ecoa através dos séculos,
anunciando que ainda há esperança! O mesmo Deus,
que preanunciou, que as escolhas equivocadas do
Homem, resultariam em grande tragédia, Ele mesmo se
comprometeu por meio de uma aliança e uma
promessa, socorrer a todos, comprovando Seu caráter
bondoso e fiel, demonstrado por Sua infinita graça, por
meio do Seu grandioso e leal amor, através do sacrifício
na cruz de Seu Filho, Jesus Cristo, que é a fonte de
esperança, redenção, perdão, vida e salvação, ofertada a
todos homens em todos os lugares e desfrutado por
todos aqueles que pela fé nEle, tem encontrado refúgio!
“Mas Deus demonstra seu amor por nós: Cristo morreu em
nosso favor quando ainda éramos pecadores”. Rm 5.8
Se você tem conhecimento da “tragédia anunciada”,
não negligencie a comunicação da boa notícia, que
precisa ser espalhada: “Jesus Cristo a única esperança”!
“Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real,
nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as
grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua
maravilhosa luz”. 1Pe 2.9
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