Ekklesia Local
Ouvidos de Mercador?
“Quando, pela primeira vez, falou o SENHOR por intermédio de Oséias, então, o
SENHOR lhe disse: Vai, toma uma mulher de prostituições e terás filhos de
prostituição, porque a terra se prostituiu, desviando-se do SENHOR” (Oséias 1:2).
Este texto nos leva a uma profunda reflexão! Em primeiro lugar nos leva a pensar
acerca daquilo que muitos dizem ser mensagens de Deus para nós. Muitos querem
ganhar pessoas para Cristo fazendo promessas. Promessas que não se cumprirão, não
porque Deus não as possa cumprir, mas simplesmente porque Ele não prometeu.
Quem prometeu foi o homem e não Deus. Promessas como: ‘Venha para Cristo que
você será rico (financeiramente). Se você é empregado, venha para nossa igreja e você
se tornará empresário. Se você é solteiro ou solteira, venha para nossa igreja que você
se casará. Se você tem problemas, venha para nossa igreja que seus problemas serão
resolvidos’.
Isto faz com que muitos se convertam, não a Cristo, mas aos seus sonhos. As vezes
seus sonhos são tantos! E a obstinação ou desejo descontrolado leva muitos a uma
falsa confissão e a viverem um falso evangelho.
A estes, diz-nos a palavra do Senhor no próprio livro de Oséias 2:2 – “Repreendei
vossa mãe, repreendei-a, porque ela não é minha mulher, e eu não sou seu
marido, para que ela afaste as suas prostituições de sua presença e os seus
adultérios de entre os seus seios”.
Muitos que hoje se dizem convertidos ao Senhor são, na verdade, estranhos a Ele uma
vez que buscam seus próprios prazeres e desejos e não fazer a vontade d’Ele. “Mas
aquele que considera, atentamente, na lei perfeita, lei da liberdade, e nela
persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bemaventurado no que realizar. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a
língua, antes, enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e
sem mácula, para com o nosso Deus e Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas
nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo”(Tiago
1:25-27).
Eu lhe pergunto: O que você escutou quando, pela primeira vez, Deus falou ao seu
coração? Será que você, como muitos, ouviu também uma falsa promessa feita por
homens ou você verdadeiramente ouviu Deus. Como saber identificar isto?
Se observarmos o que Oséias ouviu pela primeira vez eu diria que não foi nada
agradável: “...toma uma mulher de prostituição...”.
Será que Deus lhe prometeu mesmo um carro do ano, uma casa dos sonhos, uma
empresa totalmente saneada e com alta lucratividade? Será que foi para isto que o
Senhor lhe chamou e lhe fez ouvir sua voz?
“As minhas ovelhas ouvem a minha voz; eu as conheço, e elas me seguem” (Jo
10:27).
Quando ouvimos a voz do Senhor, ela tem por finalidade nos fazer segui-Lo; Ele não
está preocupado com nossa humanidade limitada ou em satisfazer os desejos
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desvirtuados da nossa alma. Deus quer mudar nosso viver, mudar nossa forma de ver
e pensar. Deus nos diz em Isaías 55:9 – “...porque, assim como os céus são mais
altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos
caminhos, e os meus pensamentos, mais altos do que os vossos pensamentos”.
Os nossos caminhos nem sempre são os caminhos do Senhor, por isso ele nos orienta
em Provérbios 14:12 – “Há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá
em caminhos de morte”.
Entenda amados irmãos, eu não estou dizendo que Deus não possa lhe dar boas
coisas nesta terra; eu estou dizendo que não foi por este motivo que Ele enviou seu
Filho Jesus. Em João 3:36 encontramos: “Por isso, quem crê no Filho tem a vida
eterna; o que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas
sobre ele permanece a ira de Deus”.
Deus veio nos dar um bem eterno, não um bem temporal. Ele veio nos dar, nada mais,
nada menos, que a eternidade junto a Ele. “Em verdade, em verdade vos digo: quem
ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, não entra
em juízo, mas passou da morte para a vida” (João 5:24).
Que possamos ouvir de forma precisa, sem interferência, a voz do Senhor, pois Ele
quer o seu coração (alma); talvez você pergunte: Para que Ele quer isto?
Deus então lhe responde por meio de Jeremias 17:9-10: “Enganoso é o coração,
mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto; quem o conhecerá?
Eu, o SENHOR, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos; e isto para dar
a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações”.
Com este coração ou alma nós não temos a esperança de recebermos boas coisas na
eternidade, por isso necessitamos pedir a Deus, como fez Davi: “Cria em mim, ó
Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável” (Sl
51:10).
Por estes motivos, e muitos outros mais, eu digo que a primeira coisa que temos a
ouvir de Deus é: “Filho meu, atenta para as minhas palavras; aos meus
ensinamentos inclina os ouvidos. Não os deixes apartar-se dos teus olhos;
guarda-os no mais íntimo do teu coração. Porque são vida para quem os acha e
saúde, para o seu corpo. Sobre tudo o que deve guardar, guarda o coração,
porque dele procedem as fontes da vida” (Pv 4:20-23).
Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos nós,
agora e para sempre. Amém.
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