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Olá amado (a),
Nesta carta, quero compartilhar com você revelações profundas sobre idolatria,
que mudarão sua vida.
Há duas maneiras de se ler a Palavra de Deus: com o entendimento espiritual ou
o com o natural. Quando você a lê com o seu entendimento natural, próprio, vê coisas
que se contradizem. A Palavra fala de um Deus de amor tão grande no Novo Testamento
e, lá no Antigo, vê um Deus mandando matar mulheres, crianças, velhos e destruir
cidades inteiras. No Velho Testamento, quando Ele mandava matar crianças e adultos,
aquilo era simplesmente uma sombra, figura.
Deixe-me explicar melhor. Quando o Senhor ordenou que Josué destruísse
completamente Jericó (Js 6), significa destruir o pecado e não as pessoas. Para nós, às
vezes, existe pecado, pecadinho, pecado médio, pecado de todos os tamanhos. Destruir
tudo e todos, neste contexto, estava simbolizando que Ele iria destruir todos os pecados
dentro de nós, pela fé em Cristo.
Agora vamos ler Mateus capítulo 10, versículo 34:
“Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada...”
Ele não veio trazer paz à terra. Ela nunca estará em paz, porque o mundo já é do
maligno. Então, trouxe-nos a espada, que é a Palavra de Deus, para que possamos andar
armados, com defesa.
“Pois eu vim trazer divisão entre o homem e seu pai...” (Mt 10.35).
Você pode pensar: “Deus vai trazer divisão entre mim e meu pai? Ódio entre
nós?” Que coisa difícil de entender, não é?
“Pois eu vim trazer divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e a sua mãe,
entre a nora e sua sogra. Assim, os inimigos do homem serão os seus próprios
familiares” (Mt 10:35,36).
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Por que seus maiores inimigos são as pessoas que mais ama? O que Jesus quis
dizer em uma palavra tão profunda como essa? Por que essa divisão? Por que meus
familiares são os meus inimigos? Agora vem a resposta.
“Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim; e quem
ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim” (Mt 10.37).
O pai, a mãe e os outros familiares são os inimigos do homem porque temos uma
facilidade muito grande de colocá-los acima de Deus em nossas vidas. E quem amar pai,
mãe, filho mais do que a Deus, que os deu, não é digno Dele. Idolatramos os filhos, o
pai, a mãe, a esposa, o marido, o carro, a casa, a fazenda, o gado e até a nossa chamada
em Deus. O que você idolatra? Você deve ter um ídolo. Há pessoas que idolatram um
time de futebol. Outras dizem: “Eu adoro macarrão!” Já ouviu falar isso?
A palavra “adoração” só pertence a Deus. Não a use para ninguém, como por
exemplo: “Eu adoro o meu pai, a minha mãe”. Isso é errado! Adore somente ao Senhor
teu Deus. No Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 10, diz:
“Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás”.
Deus quer a soberania da sua vida. Ele é seu alicerce e, sendo assim, você está
seguro, pois está habitando no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, e está
descansado.
“E quem não toma a sua cruz, e não vem após mim, não é digno de mim. Quem
achar a sua vida perdê-la-á, e quem perder a sua vida por minha causa, achá-la-á” (Mt
10.38,39).
Não deve existir ninguém acima do Senhor em sua vida. Afinal, Jesus Cristo é o
seu Senhor absoluto. Qualquer competição que surgir entre Jesus e alguém ou alguma
coisa, fique com Jesus. Assim, a unção em você será tão grande que o simples alcançar
de um copo de água vai trazer vida para alguém. Qualquer pessoa que fizer um favor a
você será recompensado por Deus.
Se amar a Deu acima de seus familiares, Ele os recompensará simplesmente por
serem seus familiares. Ou seja, por exemplo, se teu filho te der um beijo antes de dormir,
Deus o recompensará, porque você ama ao Senhor mais do que a seu próprio filho. E
assim, com todos os familiares.
Se teu filho te traz alegria, a melhor maneira de garantir-lhe o futuro é amar a
Deus acima dele, porque o Senhor abençoará todo aquele que te trouxer alegria. Olha
o que diz em Mateus 10.40-42:
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“Quem vos recebe, a mim me recebe, e quem me recebe, recebe aquele que me
enviou. Quem recebe um profeta na qualidade de profeta, receberá a galarão de
profeta, e quem recebe um justo na qualidade de justo, receberá a galarão de justo. E
quem der a beber ainda que seja um copo de água fria a um destes pequeninos, por
ser meu discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão”.
Sempre que seu filho lhe agradar, ele receberá um galardão, por ter agradado
aquele que agrada a Deus. Então, entre nesse lugar e agrade a Deus. Não há outro
senhor a não ser Deus em sua vida. Isto é deixar a idolatria; é deixar aquilo que toma o
seu tempo acima de Deus. Então, hoje é um momento de derrubar todos os seus ídolos.
Todos! Você pode gostar, amar, mas adorar, somente ao Senhor.
Deus não pode ser trocado por nada, porque só Ele mantém seu filho, seu pai,
mãe sarados, sua empresa funcionando, as coisas de que gosta. Mas, se adorar as coisas
acima Dele, o diabo vai diante de Deus e diz: “Olha lá, tenho espaço agora para entrar e
arrancar tudo o que ele tem, porque ele adora aquilo mais do que ao Senhor”. Porém,
tudo o que você coloca abaixo de Deus em sua vida, aquilo realmente vai ser guardado
por Ele. Filho, pai, mãe, campo, casa, tudo o que o Senhor te deu, se estiver abaixo Dele,
você os terá.
A quem você adora?
Acredito que agora já entendeu! Adore somente ao Senhor teu Deus!

Pr. Célio Rosa – O Pescador
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