LIDANDO COM O PECADO

E eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu filho amado em quem me
comprazo. Mt . 3:17.
“Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo.
E tendo jejuado quarenta dias e quarenta noites, teve fome.
E chegando-se a Ele o tentador, disse: Se tu és o filho de Deus, manda que estas
pedras se tornem em pães.
Ele porém, respondendo, disse: Está escrito: nem só de pão viverá o homem,
mas de toda a palavra que sai da boca de Deus.
Então o diabo o transportou à cidade santa, e o colocou sobre o pináculo do
templo.
E disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui a baixo; porque está escrito:
Que aos seus anjos dará ordens a teu respeito: e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca
tropeces em alguma pedra.
Disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus.
Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto; e mostrou-lhe todos os
reinos do mundo, e a glória deles.
E disse-lhe: tudo isto te darei se, prostrado, me adorares.
Então disse-lhe Jesus: Vai-te satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus
adorarás e só a Ele servirás.
Então o diabo o deixou; e eis que chegaram os anjos e o serviram.” Mt. 4:1-11

Sl. 38:3, disse Davi: Não há cousa sã na minha carne, por causa da tua cólera;
nem há paz em meus ossos, por causa do meu pecado.
Sl. 51:3. Porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está
sempre diante de mim.
Sl. 38:18. Porque eu confessarei a minha iniquidade; afligir-me-ei por causa do
meu pecado.
As citações acima identificam duas pessoas que lidaram com o pecado de
maneiras bem diferentes, e foram vitoriosos, o que para o nosso ensino é de inestimável
valor.

Vemos que, no caso de Jesus, a vitória foi Ele não ter pecado; já no caso Davi,
vemos que ele pecou, e muito, mas se conduziu após isso, de maneira que achou graça e
o perdão de Deus, diferentemente de muitos exemplos citados na Bíblia de pessoas que
não deram lugar ao arrependimento, como foi o caso de Judas e outros. Ao lermos sobre
Davi, percebemos o quanto ele sofria por ter pecado! É importante enfatizar que ainda
tem jeito depois do pecado!
A referência para que haja a transgressão é a Palavra de Deus, e como
vulneráveis que somos ao pecado, certamente precisamos estar bastante habilitados a
lidar com ela, o que nem sempre acontece, e infelizmente tem sido motivo para as
maiores perdas para o reino de Deus. É muito bonito e importante o grande número de
pessoas que estão se rendendo ao evangelho de Jesus, mas na realidade esse fato não é
tudo o que precisa, pois a falta de conhecimento da Palavra Deus é desastroso; como
vamos praticá-la se não a conhecemos? Gerar filhos e não cuidar deles não é um bom
negócio!
É importante observar que nos dois exemplos citados acima a presença do
empenho, dedicação e sofrimento são destaques, bem diferente do posicionamento
confortável, cômodo, descompromissado, quanto à vivência da Palavra que está
caracterizando os evangélicos hoje, de modo que, tanto a nível individual quanto
comunitário, a igreja tem se omitido e se conformado exageradamente à vida terrena,
desprezando o objetivo de levar as pessoas a terem vida autêntica com Deus, que é o
propósito a que fomos chamados, tornando singular o perigo de se preparar para ir
morar no céu sem conhecer a Palavra de Deus. Em consequência, os lares e as igrejas
estão compostos na grande maioria por crentes mornos, aqueles mesmos que Deus diz
lá em Apocalipse que os vomitará da sua boca, e ninguém se iluda, porque se não
houver mudança, muuuuuuuuuuuitos dos que estão fervorosamente hoje dizendo
Senhor, Senhor, nunca entrarão no céu. As mentes estão cauterizadas, para muitos a
bíblia é importante, mas não precisa ser levada tão a sério, as coisas terrenas são sempre
mais urgentes.
Podemos afirmar com certeza que é irracional o comportamento não só dos
pequenos líderes como os pais de família, mas também dos grandes, que têm em suas
mãos os maiores recursos e que os investem grandemente em coisas de pouco ou
nenhum proveito para o reino de Deus. O que dizer daqueles que conhecem a fundo as
Escrituras, ou pelo menos deveriam conhecer, que detêm os maiores recursos
financeiros e demais e mesmo assim produzem multidões de deformados espirituais por
falta de cuidados. Aqui vai um recado para os que queiram se posicionar como
intercessores, clamemos ao Senhor para que Ele envie o socorro para o seu povo.
Que os líderes possam conscientizar os pais a cuidarem direito dos seus filhos,
que os pais possam realmente fazê-lo e que o pecado que tanto dano tem causado nas
nossas vidas possa daqui para frente ser banido através do conhecimento e vivência da
Palavra de Deus.

A Josué, que brilhantemente sucedeu Moisés e que é um grande exemplo para
nós, a Palavra diz: Js. 1: 8. Não se aparte da tua boca o livro desta lei; antes medita nele
de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está
escrito; porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te
conduzirás.
Paulo, o apóstolo dos gentios, recomendou veementemente ao seu amado
discípulo Timóteo, em quem demonstrava grande prazer: Medita estas coisas; ocupa-te
nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos.
Tem cuidado de ti mesmo, e da doutrina: persevera nestas coisas; porque,
fazendo isto, te salvarás tanto a ti mesmo quanto aos que te ouvem. 1° Tim. 5:15-16.
Jesus não pecou, sim, Ele era Deus, mas nos deu exemplo como homem e nos
constrangeu sempre a imitá-Lo, nos disse que é possível.
1° Jo. 2:1 nos diz: Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não
pequeis; e, se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o Justo.
Davi, no entanto cometeu pecados terríveis, mas como soube lidar com eles
segundo a Palavra de Deus, a seu respeito Deus disse: E, quando este foi retirado, lhes
levantou como rei a Davi, ao qual também deu testemunho e disse: Achei a Davi, filho
de Jessé, varão conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. At.
13:22.
Lidar com o pecado e ser vitorioso, nunca foi fácil, mas tudo é possível ao que
crer, disse Jesus. Mar. 9: 23.
E, neste momento, certamente Deus está nos dando uma nova oportunidade, e
isto é maravilhoso! Só não devemos esperar que Ele se canse de nós e faça como fez
com o povo de Israel no deserto, que insistia em pecar e, mediante a intercessão de
Moisés, não destruiu a todos, mas deu mais uma última chance dizendo: Aquele que
pecar contra mim, a este riscarei do meu livro, e por causa disso, muitos não entraram
na terra prometida! O desejo de Deus é que sejamos tantos como a areia do mar a
adentrarmos as mansões celestiais.

Aleluia !

Miss. Maria Almeida Pires de Lima.

