SELÁ
OFERECENDO
PALESTRA

“Selá” é uma palavra com a qual você

pode não estar familiarizado; certamente não
a usamos na conversa do dia a dia. É usado
71 vezes na Bíblia, nos Salmos. Embora você
possa encontrar diferentes interpretações de
seu significado ou função, parece ser usado
como um indicador para fazer uma pausa,
ficar em silêncio e refletir sobre o que você
acabou de ler. É como o botão de “pausa” no
controle remoto da TV. Pressione-o e você
terá algum tempo para pensar e ponderar. Eu
quero um biscoito ou um pedaço de fruta?
Onde em nossas vidas precisamos de um momento Selá?
Uma pausa para ponderar e refletir? Se você já dirigiu e
derrapou em um pedaço de gelo, quando o carro finalmente
parou em segurança, provavelmente se viu sentado com as
mãos travadas no volante. Você fez uma pausa; o mundo
parou por alguns momentos, e você não pensou sobre
onde deveria estar ou o que diria sobre o atraso. Naquele
momento Selá, você orou: “Deus, obrigado. Eu tenho mais
um dia. Recebo mais alguns sorrisos e mais alguns abraços.”
Talvez a igreja seja um momento Selá para você. Talvez
esteja caminhando ou segurando um bebê dormindo em
seu peito. Talvez chegue um momento Selá quando alguém
estende a mão para você quando você está no fundo de
um buraco. Talvez Selá apareça quando for você quem pare
para estender a mão à outra pessoa, e você veja nos olhos
dessa pessoa a diferença que sua parada significou.

Na época em que a pandemia COVID-19 estava se tornando
real para nós, houve, acredito, muitos momentos Selá.
Fizemos uma pausa e percebemos que os mantimentos
de que precisávamos poderiam não estar nas prateleiras
quando chegássemos à loja ou as instalações médicas das
quais dependíamos poderiam não ter espaço para nós, se
precisássemos. Naqueles momentos Selá, entendemos
a realidade em que muitos de nossa família ao redor do
mundo vivem toda a sua vida.
Esta manhã, quero que façamos uma pausa e lembremos
que, através da sua generosidade e da natureza conexional
da Igreja Metodista Unida, a nossa igreja tem estado em
ministério contínuo com pessoas que vivem a maior parte
das suas vidas em crise. Por meio de suas doações, levamos
continuamente alimentos para pessoas cujas prateleiras
estão vazias e fornecemos recursos médicos em lugares
que, de outra forma, não teriam capacidade para ajudar
os enfermos. Por meio de nossas ofertas que vão além
desta igreja e além dos limites desta comunidade, somos
as mãos que continuamente estendem a mão para aqueles
que estão naquele buraco profundo, ajudando e apoiando.
Isto acontece porque os Metodistas Unidos doam e, juntos,
podemos fazer muito mais do que qualquer igreja pode
fazer sozinha.
Então, que este seja um momento Selá. Pausa. Pense em
todas as bênçãos que você recebeu, bênçãos que você
não mereceu, mas que vieram pela graça de Deus. Reflita
sobre o que Deus pode estar chamando você para fazer,
para estar no ministério com pessoas cujas necessidades
são sempre grandes. Considere as oportunidades que Deus
pode estar nos mostrando para alcançar aqueles que estão
nos buracos mais profundos da vida. Então, com o coração
grato e generoso, doe.
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