Ekklesia Local
Corações Desenfreados
Percebemos nitidamente nestes dias a grande luta pela qual todo cristão tem
passado. Vemos que o nosso adversário "Satanás" tem intentado contra os filhos de
Deus a fim de lhes esfriar os ânimos e fazer com que percam também o interesse de
viverem em comunhão.
A Palavra de Deus nos diz em Mateus 24:12: " E, por se multiplicar a iniqüidade, o
amor de muitos esfriará", fato este que já vemos ocorrer em nosso meio. São muitos
os irmãos que pararam de congregar, e não são poucos os que têm caminhado para
este fim. Encontramos na verdade um espírito de total indiferença para com a Igreja
do Senhor, ou seja, seus filhos, visto que pouco fazemos a este respeito.
Os cristãos, cada vez mais, têm trazido o mundo para dentro de suas casas e
congregações fazendo, muitas vezes, com que este seja fonte inspiradora de seu
cotidiano, mostrando-se enfermos e contaminando a muitos. "Porque o meu povo fez
duas maldades: a mim me me deixaram, o manancial de águas vivas, e
cavaram cisternas, cisternas rotas , que não retêm águas " (Jr 2:13).
Talvez você pergunte: Como o "mundo" tem entrado em nossas vidas, casas e
congregações? Eu lhe respondo que o mundo tem entrado e corrompido muitas vidas
de diversas formas como, por exemplo, através de opiniões, músicas, filmes, novelas,
palavreados, agressões, desrespeito, falta de compromisso, etc.
Comentaremos nesta oportunidade apenas dois dos itens acima:
1) Muitos irmãos não vêem que suas opiniões têm sido formadas com base na
psicologia e não na Palavra de Deus. Psicologia esta que os ensina a, sempre que
possível, justificarem suas atitudes erradas e, quando não for possível justificá-las, os
deixa livres para culpar a pessoa mais próxima, sem nunca pensar em coisa alguma
que possa lhes condenar. Caso a pessoa venha a se assumir culpada, ainda assim
encontra-se uma forma de se esquivar desta responsabilidade. Afinal, diz a psicologia
que tudo não passa de traumas, desejos não realizados ou até mesmo bloqueios
causados por outros, onde a pessoa passível a este problema nunca pode se julgar
por aquilo que não fez. Estes, nunca apontam para o único caminho realmente eficaz,
ou seja, Jesus Cristo - o Único que pode perdoar os nossos pecados sem cauterizar
nossas mentes e macular nossas almas. " O que justifica o perverso e o que
condena o justo, abomináveis são para o Senhor, tanto um como o outro" (Pv
17:15).
2) Os filmes e novelas têm seduzido as pessoas à trocarem o diálogo pela televisão,
causando assim muitos prejuízos às suas próprias vidas tais como distâncias,
indiferenças, desentendimentos, desordens, etc. Muitos têm usado roteiros de filmes e
novelas ou até mesmo desenhos animados, como regra ou revelação de soluções de
problemas. Vemos isto principalmente quando se refere a casos sentimentais, onde o
bandido é sempre o mais querido e o mocinho é certo demais para continuar a viver
ou partilhar a vida com outro; onde o mundo é dos "espertos" e a alegria e a solução
se encontram no pecado, no adultério, na mentira, etc. O Senhor nos diz: "...ai
daquele que chama o certo de errado e o errado de certo ..."
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Será, irmão, que isto tem ocorrido em sua vida? Por acaso, a distância de Deus não
tem feito com que se conforme às diversas maneiras nas quais o mundo se apresenta
a você? Será que o desejo de obter muito dinheiro, sucesso, status, não tem feito de
você um filho "pródigo" que no momento de distância do "pai" come alimento de
"porcos".
Caso isto lhe esteja ocorrendo, gostaria de convidá-lo, neste momento, a confessar
seus pecados a Deus, mas quero ainda lembrá-lo que isto não é tudo; não adianta
você confessar seus pecados e continuar sua vida naturalmente, como se nada tivesse
acontecido. No entanto, vejo como fundamental para nossas vidas, uma mudança de
direção, ou seja, uma conversão.
A Conversão sim, resultado direto da ação de Deus em nós, é capaz de transformar
pensamentos infrutíferos em pensamentos que edificam nossas vidas e de outros.
"Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o
que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama,
se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso
pensamento " (Fp 4:8).
Quero convidá-lo a ser bênção, em primeiro lugar, em Deus e depois, então, para
nossos irmãos. Para isso, será necessário que você comece a cuidar de seu coração e
de sua mente, bloqueando a entrada de todo sentimento e pensamento não
provenientes de Deus e isso requer um verdadeiro arrependimento.
Muitas vezes julgamos necessário e suficiente o simples fato de confessarmos nossos
pecados a Deus, mas esquecemos que tal ação somente se faz eficaz se seguida de
"ARREPENDIMENTO" e "CONSERTO", capacitando-nos assim a "SUBMETER" nossa
alma encharcada de desejos malignos e concepções erradas a uma alma lavada e
transformada pelo poder operante do Espírito de Deus.
Amado irmão, deixe neste momento, o Espírito Santo sondar sua vida.
Que tal você, após reconhecer seu erro, direcionar-se para Deus e confessar seu
pecado, ("Mas as vossas iniqüidades fazem separação entre vós e o vosso Deus; e
os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça" – Is
59:2), expressando-Lhe todo seu arrependimento? Isto resultará num conserto capaz
de lhe proporcionar a libertação de toda indiferença e lhe permitirá olhar para seus
irmãos que, apesar de sempre terem estado ao seu lado, nunca os tinha visto.
Irmão, este é um tempo de mudança, não baseada em conceitos humanos e
temporários, mas sim na Palavra de nosso Deus e seu Filho Jesus Cristo.
É tempo de olhar para trás e ver o quanto você tem andado sem Deus, e
imediatamente arrepender-se e converter-se a Ele;
É tempo de olhar para os Céus e reconhecer um Deus poderoso, soberano, grandioso,
misericordioso, mas também justo. "Pois farei diferença entre o justo e o injusto, o
que serve e o que não serve a Deus " (Ml 3:18).
É tempo de unir e não de separar, visto que o fim está próximo e o Senhor vem buscar
seu rebanho, ou seja, sua Igreja, portanto, não temos mais tempo para tantas
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diferenças pessoais; "...que não haja entre vós inveja, contenda, facção...”, mas que
sejamos reconhecidos pelo vínculo da perfeição de Deus que em nos é operado por
meio do Espírito Santo, o AMOR. "Não amais de palavras, mas em obras e em
verdade..."
Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo superabunde seu
coração e lhe faça expressão viva de Seus atributos.
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