A IDOLATRIA DO CRENTE

Temos falado nessa série “kriptonita”, sobre o que tira a nossa
força e muitas vezes nos leva a vivermos uma vida cristã rasa,
sem profundidade.
Entendemos que a IDOLATRIA é algo que rouba nossa força,
pois muda o nosso foco e faz com que sejamos “fracos
espiritualmente”.
Mas também temos que lembrar que a REALIDADE DOS
FILHOS DE DEUS é uma realidade de poder, provisão e
presença do Espírito Santo. É somente assim que podemos
viver a vida que Jesus viveu.

Deus tem uma aliança comigo e com você, assim como está
relatada a aliança que Deus fez com o povo de Israel em
Abraão. E Deus, deu ao Rei de Israel – Saul – uma direção
através do profeta Samuel.
É importante lembrar que até então, o povo de Israel não
tinha um REI, eles eram direcionados pelos profetas que
direcionavam diretamente o que ouviam do próprio Deus.
Mas pela falta de conhecimento de Deus, e portanto, falta de
IDENTIDADE, eles QUISERAM SER COMO AS OUTRAS NAÇÕES.

1 Samuel 8:1-8 (NVI-PT)
Quando envelheceu, Samuel nomeou seus filhos como líderes
de Israel. 2 Seu filho mais velho chamava-se Joel e o segundo,
Abias. Eles eram líderes em Berseba. 3 Mas os filhos dele não
andaram em seus caminhos. Eles se tornaram gananciosos,
aceitavam suborno e pervertiam a justiça.
4 Por isso todas as autoridades de Israel reuniram-se e foram
falar com Samuel, em Ramá. 5 E disseram-lhe: “Tu já estás
idoso, e teus filhos não andam em teus caminhos; escolhe
agora um rei para que nos lidere, à semelhança das outras
nações”.

1 Samuel 8:1-8 (NVI-PT)
6 Quando, porém, disseram: “Dá-nos um rei para que nos
lidere”, isso desagradou a Samuel; então ele orou ao Senhor.
7 E o Senhor lhe respondeu: “Atenda a tudo o que o povo está
lhe pedindo; não foi a você que rejeitaram; foi a mim que
rejeitaram como rei. 8 Assim como fizeram comigo desde o dia
em que os tirei do Egito, até hoje, abandonando-me e
prestando culto a outros deuses, também estão fazendo com
você.

• Podemos pensar: “mas o povo estava certo, pois os líderes

deles – os filhos de Samuel – não eram bons como Samuel, era
um “DIREITO” do povo pedir por algo melhor.
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• A questão aqui não é sobre o “direito do povo”, mas é o fato

de que quando o povo se reúne e conversa entre si, sem buscar
a Deus, a direção e decisão vem de seus próprios corações –
deixando Deus de lado.

Não é porque algumas pessoas erram, ou algo parece
“sair do controle” aos nossos olhos, que Deus se
absteve ou desapareceu da situação.
Deus permanece o mesmo, pois ua aliança
não pode ser quebrada.

A falta da clareza da identidade do povo de Israel,
fez com que eles desejassem e pedissem algo
para Deus que não estava nos PLANOS DE DEUS.

Cobiça é a palavra grega “pleonexia” que pode ser interpretada
como: um espírito ganancioso que se auto-idolatra.
Quando não temos nossas feições, nossos desejos fixos no REINO
de Deus porque não o buscamos em primeiro lugar,
escorregamos num modo de auto-sobrevivência.
1.

Nos agarramos naquilo que achamos que precisamos para
estarmos satisfeitos.
2. Lutamos porque temos falta de paz e descanso com aquilo
que Deus nos deu.
3. Ficamos tensos no plano e no processo Dele em nossas vidas.

1 Samuel 13:5-14 (NVI-PT)
Os filisteus reuniram-se para lutar contra Israel, com três mil
carros de guerra, seis mil condutores de carros e tantos
soldados quanto a areia da praia. Eles foram a Micmás, a leste
de Bete-Áven e lá acamparam. 6 Quando os soldados de Israel
viram que a situação era difícil e que o seu exército estava
sendo muito pressionado, esconderam-se em cavernas e
buracos, entre as rochas e em poços e cisternas.

1 Samuel 13:5-14 (NVI-PT)
7 Alguns hebreus até atravessaram o Jordão para chegar à
terra de Gade e de Gileade.
Saul ficou em Gilgal, e os soldados que estavam com ele
tremiam de medo. 8 Ele esperou sete dias, o prazo
estabelecido por Samuel; mas este não chegou a Gilgal, e os
soldados de Saul começaram a se dispersar.

1 Samuel 13:5-14 (NVI-PT)
9 E ele ordenou: “Tragam-me o holocausto e os sacrifícios de
comunhão”. Saul então ofereceu o holocausto; 10 quando
terminou de oferecê-lo, Samuel chegou, e Saul foi saudá-lo.
11 Perguntou-lhe Samuel: “O que você fez?”
Saul respondeu: “Quando vi que os soldados estavam se
dispersando e que não tinhas chegado no prazo estabelecido,
e que os filisteus estavam reunidos em Micmás, 12 pensei:
Agora, os filisteus me atacarão em Gilgal, e eu não busquei o
Senhor. Por isso senti-me obrigado a oferecer o holocausto”.

1 Samuel 13:5-14 (NVI-PT)
13 Disse Samuel: “Você agiu como tolo, desobedecendo ao
mandamento que o Senhor, o seu Deus, lhe deu; se você
tivesse obedecido, ele teria estabelecido para sempre o seu
reinado sobre Israel. 14 Mas agora o seu reinado não
permanecerá; o Senhor procurou um homem segundo o seu
coração e o designou líder de seu povo, pois você não
obedeceu ao mandamento do Senhor”.

Saul estava preocupado com o que seus homens iriam pensar dele,
pois ele já tinha os conduzido em uma vitória na cidade de Jabes.
Ele viu com seus olhos humanos uma situação desconfortável e
preferiu correr pra sua lógica.
Saul respondeu: “Quando vi que os soldados estavam se dispersando e que
não tinhas chegado no prazo estabelecido, e que os filisteus estavam reunidos
em Micmás, pensei: Agora, os filisteus me atacarão em Gilgal, e eu não busquei
o Senhor. Por isso senti-me obrigado a oferecer o holocausto”. 1Sm 13.11-12
Na versão Revista e Atualizada diz: “e, forçado pelas circunstâncias, ofereci
holocaustos”.

A falta de conhecimento de Deus e intimidade
com o Espírito Santo faz com que tomemos
decisões somente para “aliviar a pressão” de
uma situação, justificando muitas vezes na
nossa mente, desobedecer a Deus.

O comportamento de Saul o conduziu a trocar a
verdade pela mentira sem perceber, e então o engano
se apossou dele.
“Muitas vezes, aqueles que possuem um
relacionamento com Deus e mesmo assim escolhem
seus próprios desejos acima do que Ele claramente já
revelou em Sua Palavra, não conseguem enxergar
sua própria desobediência”.
John Bevere

Se encaramos a prática da vida cristã como existente
somente para momentos de TENSÃO, PARA ALIVIAR A
PRESSÃO, vivemos de maneira hipócrita, e confundimos a
voz de Deus com a nossa própria lógica do bem e do mal.
As práticas da vida cristã (oração, jejum, devocional,
discipulado, leitura da palavra) existe em primeiro lugar para
CONHECER A DEUS, esse é o nosso principal chamado.

Deus escolheu Israel para ser uma nação de sacerdotes
(Ex 19.6) – uma nação que ouvia Ele diretamente, sem
intermediários. Mas o povo rejeitou isso (Ex 32). E logo após essa
rejeição, constroem para si o bezerro de ouro – um ídolo que
atenderia aos seus desejos.
Quando negamos o relacionamento com Deus, quando tratamos
isso de maneira superficial e não essencial, a única realidade
que existe é a da idolatria. E então o engano, a insatisfação, a
pressão, a busca pela paz, a busca pelos desejos se tornam nossa
realidade – e dessa busca fora de Deus, encontramos os desejos
da nossa carne que nos corrompem e nos afastam do Senhor.

Como então reagimos a situações de grande pressão?
1 Samuel 30:3-8 (NVI-PT)
Ao chegarem a Ziclague, Davi e seus soldados encontraram a cidade
destruída pelo fogo e viram que suas mulheres, seus filhos e suas
filhas tinham sido levados como prisioneiros. 4 Então Davi e seus
soldados choraram em alta voz até não terem mais forças. 5 As duas
mulheres de Davi também tinham sido levadas: Ainoã, de Jezreel, e
Abigail, de Carmelo, a que fora mulher de Nabal.

Como então reagimos a situações de grande pressão?
1 Samuel 30:3-8 (NVI-PT)
6 Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em
apedrejá-lo; todos estavam amargurados por causa de seus filhos e
de suas filhas. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus.
7 Então Davi disse ao sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque: “Tragame o colete sacerdotal”. Abiatar o trouxe a Davi, 8 e ele perguntou ao
Senhor: “Devo perseguir esse bando de invasores? Irei alcançá-los?”
E o Senhor respondeu: “Persiga-os; é certo que você os alcançará e
conseguirá libertar os prisioneiros”.

Como então reagimos a situações de grande pressão?
1. Davi se submeteu e honrou a Deus e ao Sacerdote.
- Davi corria muito mais risco que Saul.
- Os homens de Saul estavam “desanimados”, Davi corria risco
de morte.
- Saul na ânsia de fazer algo, desonra a Deus, desobedecendo
uma palavra clara, e desonra ao sacerdote e profeta Samuel –
não se submete em honra, reconhecendo seu lugar.

Como então reagimos a situações de grande pressão?
2. Davi buscou a Deus antes de suas emoções conduzirem seus
pensamentos e decisões, e por isso, experimentou direção e provisão.
“O livramento ou a provisão de Deus sempre vêm, mas não antes da
oportunidade de desobedecer à Palavra de Deus”. John Bevere
Jesus quando foi tentado ao término de 40 dias de jejum, foi
primeiramente tentado com comida – algo que ele necessitava, algo
que era justo que Ele desejasse. Mas Ele resiste a tentação, Ele resiste a
essa “oportunidade”, e então os anjos do Senhor vem e servem Ele,
saciando sua fome. (Mt 4.1-11)

“Idolatria é de onde você tira
sua força ou aquilo para o que
você dá a sua força”
Lisa Bevere

