ÁGUA PARA SANEAMENTO, ÁGUA PARA A VIDA!
Etmologia da palavra “Água”:do hebraicomayim; do gregohydor; do latim áqua
Em Deuteronômio 23. 13,14, diz assim: “Também terás um lugar fora do arraial, para onde
sairás. 13 Entre os teus utensílios terás uma pá; e quando te assentares lá fora, então com ela
cavarás e, virando-te, cobrirás o teu excremento;14 porquanto o Senhor teu Deus anda no
meio do teu arraial, para te livrar, e para te entregar a ti os teus inimigos; pelo que o teu arraial
será santo, para que ele não veja coisa impura em ti, e de ti se aparte”.
A Bíblia faz mais de 300 referências sobre a água e outras 80 sobre a chuva. Fala
sobre a água de muitas maneiras diferentes, usando-a como um símbolo de destruição
(Gênesis 6-9), purificação (Êxodo 30:18), bênção (Jeremias 17:8) e necessidade espiritual
Salmos 42.Mas o que a Bíblia está dizendo sobre a nossa necessidade saneamento e de ter
água?
Há muito pouco ensinamento na Bíblia sobre saneamento, em Deuteronômio 23os israelitas
receberam instruções claras a milhares de anos atrás; entretanto, em pleno século 21, uma
quantidade enorme de pessoas ainda não possui acesso ao bom saneamento. O versículo 14
fala de como esta ordem foi dada para manter o arraial santo, mas a prática também o teria
mantido saudável. Deus estava ciente da necessidade de um bom saneamento muito antes
que as pessoas compreendessem as doenças causadas pelo mau saneamento, liga a limpeza
físicaà santidade moral. Pergunto: as nossas práticas sanitárias e nossa higiene pessoal
mostram que nos preocupamos com nossa saúde e a saúde de nossas famílias? A
maneira como vivemos faz com que os outros sofram doenças devido à falta de higiene
em nossos lares e noentorno deles? Atualmente, as doenças que são transmitidas nos
mostram que quebramos as sensatas orientações dadas por Deus. Os rituais ensinados em
Levíticos(11:32-40, 13:29-59 e 15:1-15)podem parecer estranhos, mas ainda convivemos
com a necessidade de isolamento e lavagem para evitar a propagação de infecções.A
transmissão de doenças através do Aedes aegypti, por exemplo, mostram claramente que
precisamos tomar cuidado. Nem sempre podemos evitar as doenças, mas estamos fazendo
o melhor uso dos nossos recursos naturais e humanos? Estamos colocando as outras
pessoas em risco por causa da nossa má higiene?De todos os símbolos bíblicos usados
para a água o mais comum é o da “Benção” em Jeremias 17.8 diz assim:“Porque será como
a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia
quando vem o calor, mas a sua folha fica verde; e no ano de sequidão não se afadiga,
nem deixa de dar fruto”.
Não tornemos a água um vilão dos nossos dias!Asenchentes, alagamentos,
contaminações, Zikavírus, Chikungunya e Dengue, são nossa responsabilidade evitar e
extinguir! Sejamos como árvores plantadas que dão bons frutos ao mundo que nos cerca,
façamos da “Água um canal de benção.”
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