FECHE OS OLHOS PARA CRER!

“De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus.” (Romanos 10:17)

Quando observamos a religiosidade brasileira dentro do contexto de um mundo pós-moderno, nos
deparamos com algo muito assustador. A cada dia surgem notícias que falam sobre a descoberta de
novos tipos de espiritualidade. Fala-se muito que o Brasil está experimentando uma nova “onda” do
mover do Espírito Santo.
Teatros antigos, cinemas que foram fechados, salões desocupados, estão sendo adquiridos para abrigar
os fiéis de diversas mega-igrejas que surgem em uma velocidade cada vez maior. Uma dessas
denominações adquiriu, recentemente, vinte e duas horas de programação ininterrupta na grade do
Canal 21, vinculado à TV Bandeirantes.
O que se ouve dos cultos que ocorrem nesses mega-templos é o relato de que sinais, milagres e
prodígios ocorrem cotidianamente. Afirma-se que paralíticos, leprosos, cegos e tantos outros enfermos
têm sua saúde restaurada nesses locais porque a “mão de Deus” estaria nesse lugar.
O público que lota esses templos são formados, em sua maioria esmagadora, por pessoas muito
humildes, financeiramente falando, e com baixo nível de instrução. Estão lá atraídas pelo marketing
televiso. E muitos fiéis estão dispostos a fazer o sacrifício que for necessário para que também
consigam “tomar posse da bênção”.
O que impressiona nesses programas televisivos são as ênfases, quase sempre exageradas, que são
dadas aos milagres e sinais, enquanto que a Palavra de Deus quase nunca é pregada. É como se as
pessoas apenas precisassem “ver para crer”! Não se semeia no coração das pessoas, apenas nos olhos.
O apóstolo Paulo nos ensina que a fé não vem através daquilo que vemos, mas daquilo que ouvimos
(cf. Romanos 10:17). Eu não preciso ver para crer, mas, sim, crer para ver. Os sinais e prodígios
podem causar em mim certo espanto ou gerar algum tipo de emoção, mas não me trará fé, certeza,
convicção – porque a fé só gerada pelo ouvir da Palavra de Deus. Paulo também afirma que nós
andamos por fé, e não por vista.
O que ocorre é que nós vemos muito, ouvimos pouco e não cremos em quase nada. Precisamos voltar
a exercitar nos nossos ouvidos para que eles estejam atentos à voz de Deus – a verdadeira fonte da
nossa fé. O Senhor Jesus disse a Tomé: “Porque me viste, Tomé, creste; bem-aventurados os que não
viram e creram.” (João 20:29).
Está na hora de “fecharmos os nossos olhos” para deixemos de focar naquilo que é transitório,
passageiro, e passemos a dar atenção Àquele que tem as palavras da vida eterna (cf. João 6:68).
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