“Deus é o Rei de toda a terra;
Salmodiai com harmonioso cântico”
(Salmo 47:7)

O Vale de Ono

N

eemias voltou para Jerusalém com
intenção de ajudar o povo a reconstruir as
muralhas da cidade. Os inimigos dos
judeus, que tinham os ameaçado durante quase
100 anos, fizeram tudo para impedir seu trabalho.
Afinal, Neemias relata: "Sambalá e Gesém
mandaram dizer-me: Vem, encontremo-nos, nas
aldeias, no vale de Ono. Porém intentavam fazerme mal. Enviei-lhes mensageiros a dizer: Estou
fazendo grande obra, de modo que não poderei
descer; por que cessaria a obra, enquanto eu a
deixasse e fosse ter convosco?" (Neemias 6:2-3).
Neemias reconheceu a importância e urgência de
sua missão, e recusou ser distraído pelos
adversários. Nós precisamos aprender a mesma
lição. Às vezes, as distrações não são tão óbvias
como as de Neemias. Mas, o nosso Adversário nos
convida a perder tempo com diversas coisas
desaproveitáveis. Podem ser discussões de
questões insensatas e contendas que não edificam
(2 Timóteo 2:23-26). Podem ser coisas inocentes e
até boas que tiram o lugar de outras mais
importantes (1 Timóteo 4:8; Lucas 10:38-42).
Podem ser as atrações deste mundo (2 Timóteo
4:10). Frequentemente, o diabo usa a isca de bens

materiais para nos desviar da nossa missão
espiritual (Mateus 6:19-21,24-34; 1 Timóteo 6:610).
Se você, neste momento, está acompanhando a
leitura das passagens citadas acima, você já
percebeu
que
Paulo
avisou
Timóteo,
repetidamente, sobre o risco de se perder por
causa de tais distrações. Ele exortou Timóteo a ser
um soldado dedicado ao Rei: "Nenhum soldado
em serviço se envolve em negócios desta vida,
porque o seu objetivo é satisfazer àquele que o
arregimentou" (2 Timóteo 2:4). Vamos pôr as
mãos no arado, nunca olhando para trás (Lucas
9:62).

pai. Humildemente, ele decide pedir para o pai aceitálo, não como filho, mas apenas como servo. Quando o
filho chega perto da casa, o pai vai correndo para
encontrá-lo. O filho confessa seus pecados e reconhece
ser indigno de qualquer posição como filho, mas o pai
sentiu tanta alegria em receber de volta o filho perdido
que prepara uma grande festa.

Aqui Jesus chega ao ponto principal destas
parábolas. O irmão mais velho chega do seu trabalho

Perdido e Achado

T

odos nós entendemos a felicidade e alívio de
encontrar algum objeto perdido. Seja uma
chave, um documento, um relógio ou outra
posse qualquer, quando achamos o item
procurado passamos imediatamente da frustração e
angústia à alegria. E quando a posse perdida
representa algo precioso para nós, a felicidade
multiplica.
Jesus usou esta característica comum da natureza
humana para ensinar uma lição importante. Ele contou
uma série de 3 parábolas sobre perdidos e achados
(todas relatadas em Lucas 15). Na primeira, um pastor
de ovelhas deixa 99 ovelhas e sai procurando uma
ovelha perdida. Depois de encontrar o animalzinho
perdido, ele chama os amigos para uma festa. Na
segunda, uma mulher perde uma moeda que vale o
salário de um dia de trabalho. Quando ela encontra a
moeda, compartilha a alegria com suas amigas e
vizinhas.
Estas duas parábolas introduzem a terceira, que é a
mais extensa da série. Na terceira, comumente
conhecida como a parábola do filho pródigo, um
homem perde seu filho. Não perde no mesmo sentido
da ovelha ou a moeda, pois este filho pede a herança
do pai antecipadamente e vai embora para outro país,
usando este dinheiro. O pai e seu outro filho, mais
velho, ficam em casa e continuam com seus deveres. O
filho que foi embora faz um estrago na sua vida. Ele
desperdiça toda a sua herança numa vida
descontrolada. Ele chega ao desespero de aceitar um
emprego alimentando porcos, e continua passando
fome. Até pensa em comer os legumes que jogava para
os porcos.
É nessa situação que o rapaz chega ao fundo do poço e
volta à sensatez. Ele percebe que os servos na casa do
seu pai vivem melhor do que ele naquela terra
estranha. Ele entende que chegou a esta situação por
suas próprias escolhas erradas, e que ele mesmo teria
que tomar decisões certas para voltar para a casa do

e percebe o clima de festa. Quando descobre o motivo,
ele fica zangado com o pai. Por que ele daria esta honra
para seu filho que não presta e que desonrou seu
próprio pai? Ele não devia esta atenção especial para o
bom filho que nunca abandonou seu lugar na casa do
pai?
O pai corrigiu a atitude errada do seu filho mais velho,
e desta maneira Jesus ensinou sua lição principal. O
contexto destas parábolas mostra as críticas dos
líderes religiosos porque Jesus teve contato com
pecadores, pessoas que eles julgavam indignas da
atenção de um líder espiritual: “Aproximavam-se de
Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E
murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: Este
recebe pecadores e come com eles” (Lucas 15:1-2). O
irmão mais velho representa estes religiosos. Eles
“ficavam na casa de Deus” mas não admitiam que os
pecadores de fora tivessem acesso. Estes fariseus e
escribas se julgavam superiores ao povo comum e até
se achavam dignos da comunhão com Deus. Jesus, por
meio destas parábolas, repreendeu fortemente sua
arrogância.
Há tantas lições práticas neste capítulo 15 do
evangelho relatado por Lucas. Entre elas:
❶O perigo de se afastar de Deus. A ovelha, a moeda
e o filho mais novo representam pessoas perdidas,
afastadas de Deus.
❷ A alegria de Deus e dos seus anjos quando um
pecador se arrepende e volta ao Senhor. Cada história
termina com festa.
❸ O perigo da arrogância que despreza um outro ser
humano, mesmo quando este erra e estraga sua vida.
Tal atitude não reflete o amor que Deus quer de seus
filhos!

