“Sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado;
coração quebrantado e contrito, não o desprezarás, ó Deus”
(Salmo 51:17)

Não Esqueça

V

ocê já se esqueceu de alguma coisa
importante? Um compromisso com
alguém? A data do aniversário da sua
esposa? Parece uma fraqueza comum dos
seres humanos. Esquecemos muitas coisas, até
coisas importantes.
Pedro entendeu este problema quando ele
escreveu sua segunda carta. Ele falou que um dos
principais motivos por escrever a carta foi
"despertar-vos com essas lembranças" (2 Pedro
1:12-15). Pedro estava chegando ao fim de sua
vida, e queria deixar com seus leitores algumas
lembranças das mensagens importantes que ele já
tinha ensinado.
A preocupação de Pedro foi justificada. Ele avisou
seus irmãos em Cristo do perigo de esquecer de
sua purificação do pecado (2 Pedro 1:9). Ele os
advertiu sobre o perigo de se apartar do
mandamento que eles já receberam, voltando

como um cachorro para lamber o vômito do
pecado (2 Pedro 2:20-22).
Quando reconhecemos nossa facilidade para
esquecer, e a importância da mensagem da cruz,
se torna mais fácil compreender o porquê a Bíblia
repete tanto os mesmos fatos essenciais. Assim
entendemos melhor a importância de lembrar da
morte de Jesus, tomando a Ceia do Senhor no
primeiro dia da semana como o fizeram os
discípulos primitivos (Atos 20:7; 1 Coríntios 11:2329).
O povo de Deus, tanto no Antigo como no Novo
Testamento, tem sofrido muito porque,
repetidamente, esqueceu de Deus e abandonou o
caminho do Senhor. Os israelitas no deserto
esqueceram do poderoso Deus que os livrou do
Egito, e não alcançaram a terra prometida. Até o
último livro da Bíblia mostra que os cristãos do
primeiro século tiveram a mesma dificuldade. A
carta à igreja de Éfeso diz que eles abandonaram
seu primeiro amor. A solução: "Lembra-te... e
volta" (Apocalipse 2:4-5).

O Amor
que Corrige
comum confundir o significado do verdadeiro
amor. Muitos imaginam que o amor seja
apenas um sentimento que mexe com as
emoções, e assim acreditam que o amor
simplesmente acontece. É comum, também, as
pessoas pensarem que o amor sempre procura
agradar às pessoas amadas. Deste modo, pensam
que qualquer tipo de repreensão ou disciplina seja
contrário ao amor. Correção é vista por muitas
pessoas como algo negativo, mas a Bíblia nos
ensina a enxergar a correção de modo diferente.
É normal querer o apoio e a aprovação dos outros,
mas as pessoas que nos amam oferecem a
repreensão quando erramos. As pessoas que
falam as palavras agradáveis que queremos ouvir,
mesmo quando estamos errados, podem manter
amizade conosco, mas não demonstram o amor.
Um homem sábio disse: “Melhor é ouvir a
repreensão do sábio do que ouvir a canção do
insensato” (Eclesiastes 7:5).
O livro de Provérbios fala, muitas vezes, sobre a
importância da correção e disciplina. Considere
algumas das palavras sábias deste livro escrito
3.000 anos atrás:
O autor de Provérbios insiste no valor da
repreensão e disciplina. “O caminho para a vida é
de quem guarda o ensino, mas o que abandona a
repreensão anda errado” (Provérbios 10:17).
“Quem ama a disciplina ama o conhecimento,
mas o que aborrece a repreensão é estúpido”
(Provérbios 12:1).
Muitas vezes, a repreensão vem de pais que amam
seus filhos e desejam o melhor para eles, mas nem
sempre os filhos aceitam a instrução: “O filho
sábio ouve a instrução do pai, mas o
escarnecedor não atende à repreensão”
(Provérbios 13:1). “O insensato despreza a
instrução de seu pai, mas o que atende à

É

repreensão consegue a prudência” (Provérbios
15:5).
Os amigos e os pais podem errar, mas a
repreensão que vem de Deus sempre busca o
nosso bem, e erramos gravemente ao rejeitar sua
palavra: “Filho meu, não rejeites a disciplina do
SENHOR, nem te enfades da sua repreensão”
(Provérbios 3:11). O autor de Hebreus reforça esta
instrução: “porque o Senhor corrige a quem ama
e açoita a todo filho a quem recebe” (Hebreus
12:6).
Outro autor no Novo Testamento nos lembra do
amor que leva à correção. Tiago fala sobre o perigo
real de um cristão se desviar do caminho e pede
para os outros corrigi-lo: “Meus irmãos, se algum
entre vós se desviar da verdade, e alguém o
converter, sabei que aquele que converte o
pecador do seu caminho errado salvará da morte
a alma dele e cobrirá multidão de pecados” (Tiago
5:19-20). Quando comparamos esta última frase
com um comentário de Pedro, percebemos mais
uma vez que é o amor agindo nesta correção do
pecador. Pedro disse: “Acima de tudo, porém,
tende amor intenso uns para com os outros,
porque o amor cobre multidão de pecados” (1
Pedro 4:8). O amor intenso nos leva a corrigir as
pessoas que amamos!
Apesar de tanta ênfase na importância de
disciplina e correção, Deus não obriga ninguém a
seguir o conselho sábio que ele oferece. Mas não
nos enganemos! Cada um arcará com as
consequências das suas próprias reações às
palavras de repreensão: “O que rejeita a disciplina
menospreza a sua alma, porém o que atende à
repreensão adquire entendimento” (Provérbios
15:32).
“Melhor é a repreensão franca do que o amor
encoberto” (Provérbios 27:5).
Quando pessoas que nos amam corrigem os
nossos erros, vamos ouvir suas palavras e
agradecer a Deus pelo amor que mostram para
conosco!

