QUEM LEVANTARÁ O CAÍDO?
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Nós temos vivido dias diferentes em relação as doenças emocionais. Nunca, em tempo algum, se
viu falar tanto em depressão, síndrome do pânico, prostração, falta de ânimo para viver ou
tentativa de suicídio como se escuta nos dias de hoje. E qual a razão para isto? Poderíamos nominar
uma relação grande de razões e não chegaríamos nem perto de esgotar os reais motivos pelos
quais alguém cai em uma armadilha destas. A estrada de volta a normalidade nem sempre é fácil ou
rápida. Psicólogos, psiquiatras, terapias, programas alternativos, controle da mente, exercício,
mudança de ambiente, medicamentos, tudo é válido, mas você precisa conhecer o outro caminho
para ajudar pessoas com este tipo de necessidade.
O salmista expressando a solução para este tipo de problema, declarou: “O Senhor sustenta a todos
os que caem, e levanta a todos os abatidos” - Salmos 145:14. Por que e como caem? Caem primeiro
porque um dia já estiveram em pé, caem porque não foram vigilantes ou humildes o bastante para
perceber o momento do ataque do mau. Jesus avisou a Pedro que o Diabo havia pedido ao Pai para
tentar a fé dele, mas avisado não deu ouvidos ao que Jesus estava revelando. Não teve a humildade
de reconhecer sua fragilidade e nem a gravidade da revelação que estava recebendo. Assim
respondeu ao mestre: Lc 22:33 - “Senhor! Estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão quanto para
a morte”. Não estava. Horas depois iremos ver Pedro negando Jesus três vezes seguidas. É lindo ver
Jesus vindo levantar e socorrer o abatido Pedro depois da sua queda. Jamais iria se regenerar
sozinho, ele foi tocado e transformado pelo amor de Jesus por ele, que resolveu perdoá-lo e
reintegrá-lo no colégio apostolar.
Em Juízes 7 a bíblia revela que o exército de Gideão vence os midianitas, e no versículo 9 diz que:
“Naquela mesma noite, o Senhor lhe disse: Levanta-te! Desce ao arraial porque os tenho dado em
suas mãos.” Podemos perceber a importância do “levantar-se” na vitória de Gideão. Ele fazia parte
de uma geração, vencida, amedrontada, prostrada pelos ataques exaustivos dos midianitas. A
história iria mudar, mas só mudaria depois que Deus “levantasse” um. Deus não precisa de uma
multidão para vencer um obstáculo, mas apenas de um que esteja de pé. Deus podia ter usado
muitas palavras para convencer Gideão de que a vitória era certa, mas usou o “levantar” para
caracterizar duas coisas: “Que sabia que ele estava caído, e a segunda é que não existe
possibilidade de vitória quando alguém que luta já se prostrou diante das dificuldades.” É incrível o
que Deus fez através daquele guerreiro. Ele mandou reduzir o número de soldados a 300, para que
todos entendessem que aquela vitória era proveniente da ajuda de Deus, não da força do exército
humano de Gideão. Mas tudo isto começou quando Gideão se levantou, quando foi restaurado do
seu abatimento. E quem fez tudo isto? Foi Deus, não duvide, foi ele. Ele é expert em levantar o
caído, em restaurar o abatido.
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