DISCERNIMENTO
“Na verdade, a luz do perverso se apagará, e para seu fogo não resplandecerá
a faísca; a luz se escurecerá nas suas tendas, e a sua lâmpada sobre ele se
apagará; os seus passos fortes se estreitarão, e a sua própria trama o
derribará. Porque por seus próprios pés é lançado na rede e andará na boca
de forje. A armadilha o apanhará pelo calcanhar, e o laço o prenderá. A corda
está-lhe escondida na terra, e a armadilha, na vereda.” Jô 18:5-10 (Linguagem
Revista e Atualizada de João Ferreira de Almeida)
“A vida do perverso se acabará como a luz que se apaga, como as chamas do
fogo que deixa de queimar. A lamparina da sua casa não brilhará mais; em
vez de luz, haverá escuridão. O perverso andava com passos firmes, mas
agora está tropeçando; os seus próprios planos o fazem cair. Ele pisa uma
rede, e os seus pés ficam presos. A armadilha o pega pelo calcanhar, e o laço o
aperta. A armadilha estava escondida no chão, no caminho por onde ele ia
passar.” Jô 18:5-10 (NTLH)
Em dias onde se busca cada vez mais aquilo que pouco importa, nos deparamos
com uma necessidade imensa na vida dos cristãos qual seja: A necessidade de
DISCERNIMENTO.
Temos visto que a grande maioria de nossos irmãos, vivem anos, sem somarem
em suas vidas a capacidade de discernirem, ou seja: capacidade de julgamento,
fazer juízo próprio ou de outros, avaliar situação e conseqüências etc. Estes são
irmãos que vivem em dúvidas quanto a melhor decisão a ser tomada, como
proceder em determinado momento, qual escolha fazer, qual resposta dar a
alguém e assim por diante.
Pode parecer apenas uma ingênua necessidade de um pobre e humilde irmão,
mas na verdade a contínua necessidade de conselho mostra uma falha terrível
no relacionamento de alguém para com Deus.
•
•

Êxodo 16:28 Então, disse o SENHOR a Moisés: Até quando recusareis
guardar os meus mandamentos e as minhas leis?
Hebreus 2:1 Por esta razão, importa que nos apeguemos, com mais
firmeza, às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos.

•
•
•
•
•

Números 14:27 Até quando sofrerei esta má congregação que murmura
contra mim? Tenho ouvido as murmurações que os filhos de Israel
proferem contra mim.
Josué 18:3 Disse Josué aos filhos de Israel: Até quando sereis remissos
em passardes para possuir a terra que o SENHOR, Deus de vossos pais,
vos deu?
Salmos 4:2 Ó homens, até quando tornareis a minha glória em vexame, e
amareis a vaidade, e buscareis a mentira?
Salmos 82:2 Até quando julgareis injustamente e tomareis partido pela
causa dos ímpios?
Provérbios 1:22ss Até quando, ó néscios, amareis a necedade (falta de
juízo)? E vós, escarnecedores, desejareis o escárnio? E vós, loucos,
aborrecereis o conhecimento?Convertei-vos pela minha repreensão; eis
que abundantemente derramarei sobre vós meu espírito e vos farei saber
as minhas palavras. Mas, porque clamei, e vós recusastes; porque estendi
a minha mão, e não houve quem desse atenção; antes, rejeitastes todo o
meu conselho e não quisestes a minha repreensão;

Nossos problemas iniciam-se quando somos incapazes de reconhecermos
nossas próprias faltas “Salmos 19:12 Quem há que possa discernir as próprias
faltas? Absolve-me das que me são ocultas.”, mas eles vão um pouco mais
adiante, quando nos tornamos incapazes de fazermos diferença entre o bem e o
mal após terem sido devidamente instruídos quanto a isso “Ezequiel 44:23 A
meu povo ensinarão a distinguir entre o santo e o profano e o farão discernir
entre o imundo e o limpo.”
A situação fica ainda mais complicada quando um chamado cristão resolve fazer
parceria com o mal, estabelecendo suas vidas na mentira e cauterizando a boa
consciência conforme 1 Timóteo 4:2 “pela hipocrisia dos que falam mentiras e
que têm cauterizada a própria consciência...”, resolvendo fazer aliança com os
homens em detrimento da verdade Oséias 4:8-9 “Alimentam-se do pecado do
meu povo e da maldade dele têm desejo ardente. Por isso, como é o povo, assim
é o sacerdote; castigá-lo-ei pelo seu procedimento e lhe darei o pago das suas
obras.”
Perguntamos então: O que fazer para ter discernimento, haja visto que tenho
escutado a Palavra de Deus e procurado aplicar meu coração no caminho do
Senhor?
A resposta é: UNÇÃO.
Sim irmãos, sem unção não há discernimento, se recorremos às escrituras
encontramos:
“E esta é a promessa que ele mesmo nos fez, a vida eterna. Isto que vos acabo de
escrever é acerca dos que vos procuram enganar. Quanto a vós outros, a unção
que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém
vos ensine; mas, como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é
verdadeira, e não é falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou.” I Jo
2:25-27.
Daremos mais detalhes sobre unção no próximo artigo de mesmo nome.
Em Cristo.
Ekklesia

