DEUS CONTINUA FALANDO! MAS... VOCÊ ESTÁ DISPOSTO A OUVI-LO?

“Havendo Deus antigamente falado
muitas vezes, e de muitas maneiras, aos
pais, pelos profetas, nestes últimos dias
a nós nos falou pelo Filho...” (Hebreus
1:1-2a)
Todos

nós

vivemos

envoltos

por

“vozes” que surgem de todos os lados
tentando incutir em nossas mentes seus
falsos conceitos e suas vãs filosofias.
Um exemplo claro de fato pode ser visto através dos valores que as atuais telenovelas buscam
transmitir aos seus aficionados telespectadores. Nelas vemos que a promiscuidade e a prática do sexo
livre são tratadas como sendo algo comum; as traições e vinganças tornaram-se um hábito entre os
relacionamentos conjugais; a ganância e o desejo de sobrepujar o próximo têm sido as bases dos
relacionamentos interpessoais. Há muito tempo a arte deixou de imitar a vida e passou a ser formadora
de opinião, determinando quais devem ser os conceitos sociais e morais de nossa época. Mais do que
nunca, a verdade divina tem sido relativizada.
Diante de todo esse quadro fatalista e desesperançado encontra-se a igreja evangélica brasileira que,
em sua maioria, permanece omissa diante dessa situação. Infelizmente, em muitos casos, há pessoas
que se dizem “cristãs”, mas que absorvem os valores propagados pelo deus deste século que, nestes
últimos dias, tem encontrado cada vez mais espaço para cegar as mentes dos incrédulos (cf. 2Coríntios
4:4). Eu mesmo já tive o desprazer de ver um orador basear o seu sermão não na Palavra de Deus,
mas, sim, em uma cena de telenovela. Isso para não dizer de um pastor batista, cujo esboço de seu
sermão, foi inteiramente montado em cima de uma matéria secular publicada na ocasião pela revista
Época.
E por qual razão a Igreja de Jesus tem ocupado um papel tão passivo diante de toda essa situação?
Simples: as vozes midiáticas da nossa sociedade pós-moderna têm ensurdecido o povo de Deus. O
autor de hebreus expressa que Deus, nestes últimos dias, “a nós nos falou pelo Filho”. No texto grego
escrito pelo autor do livro, o verbo “falou”, do grego  (elálesen), está no tempo verbal
conhecido como tempo perfeito. Esse tempo verbal expressa um ato contínuo, isto é, indica os efeitos
continuados da mensagem incorporada no Cristo ressurreto. Deus falou e continua falando através da
vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas, nestes últimos dias, dificilmente nós, como ovelhas, temos
conseguido distinguir – dentre tantas vozes – a voz do nosso Supremo Pastor (cf. João 10:27). Não é
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por acaso que o Senhor Jesus tem dito à sua Igreja: “Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às
igrejas.” (Apocalipse 2:7,11,17,29; 3:6,13,22).
Mais do que nunca precisamos, nestes últimos dias, cultivar nossa sensibilidade espiritual e seguirmos
a orientação que o apóstolo Paulo deu a Igreja em Roma quando escreveu: “E não vos conformeis a
este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a
boa, agradável, e perfeita vontade de Deus.” (Romanos 12:2); e que foi ratificada pelo apóstolo Pedro
quando, em sua primeira epístola, escreveu: “... não vos conformeis às concupiscências que antes
tínheis na vossa ignorância.” (1Pedro 1:14).
Como afirmou certa vez o escritor e pastor batista Frederic Brotherton Meyer (1847-1929): “É mais
importante você ouvir as palavras de Deus do que ele ouvir as suas, embora uma atividade sempre
leve à outra.”.
Nestes últimos dias Deus continua falando! Mas... você está disposto(a) a ouvi-Lo?
Nele, que está batendo à porta de muitas igrejas, esperando que alguém ouça Sua voz (cf. Apocalipse
3:20) e dê valor às Suas Palavras,
Herbert.
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